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کتابخوانی؛ فرهنگی که 
باید زنده شود

این روزها فضای مجازی و تلفن های 
هوشمند باعث شده بخش قابل توجهی 
از وقت و زمان افراد صرف وب گردی 
و پرس زنی در این فضا شود و روز به 
روز کتاب غریبه تر از قبل در کنج خانه 
های می شود. جدای از موضوع تلفن 
همراه،شاید دور بودن جامعه ما از کتاب 
و کتابخوانی به گذشته برمی گردد زمانی 
که  یاد گرفتیم کتاب خواندن فقط از نوع 
کتاب های درسی  آن هم برای زمان 
امتحان است و دیگر هیچ! حاال حتی 
بعضی ها مطالعه کتاب غیردرسی  را هم  
منع و تصور می کنند ... ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4215

2»پرویز« اولین فیلم داستانی شهیدان استان نیازمند حمایت5اختصاص ۳ دستگاه تانکر آبرسانی به روستاها 5اتصال راه آهن فردوس به شبکه ریلی  وارد مناقصه شد

 

برخی به این فکر هستند که
 دین را به رفراندوم بگذارند  

صفحه 6

صفحه 6

مشکالت داخلي اروپایي ها نباید 
مانع از انجام تعهدات شان شود

صفحه 6

ظریف آنقدر متحمل فشار شد 
که به سیم آخر زد

ما هنوز به نقطه قطع کامل
 امید از اروپا نرسیده ایم

صفحه 6

داستان تلخ گردشگرِی 
بیرجند به روایت آمار

دولت ، نمایندگان یا جریانات سیاسی ؛ 

مسئول بی ثباتی 
مدیریت دراستان 

کیست ؟ 
خراسان جنوبی پس از گذشت 5 سال از شروع فعالیت 
دولت تدبیر و امید ، دستخوش تغییرات بسیاری در 
استاندار  بوده است و حضور 4   حوزه مدیران عالی 

می تواند رکوردی در بی ثباتی مدیریتی باشد.
 به گزارش آوا ، با استقرار دولت روحانی ، رشید استاندار 
دولت احمدی نژاد این مسند را به وجه اله خدمتگزار 
تحویل داد او نیز پس از  33 ماه حضور در استان، 
کرسی استانداری را به سید علی اکبر پرویزی از خراسان 
شمالی واگذار کرد. پرویزی هم  ...  ) مشروح در صفحه 5 (

کناره گیری معاون سیاسی
 استاندار به دلیل بیماری

صفحه 3صفحه 5

لغو 48 تور در 45 روز و 216 پرواز در6 ماه !
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یك شركت تولیدي واقع در شهرك صنعتي  به 

دو نفـر حسابـدار خانـم/ آقا 
نیازمند مي باشد. شرایط داشتن حداقل 5 سال 

سابقه كار حسابداري، داشتن حداقل مدرك 
فوق دیپلم حسابداري، توانایي كار با نرم افزارهاي 

حسابداري، تسلط كامل به نرم افزار  اكسل 
 رزومه خود را به صندوق پستي 

بیرجند9718615363  پست كنید.

جناب آقای دکتر سید مرتضی نوربخش و خانواده محترم

خبر ضایعه درگذشت دکتر سید تقی نوربخش
 ما را در غم و اندوهی بزرگ فرو برد. خداوند به جناب عالی و خانواده محترم آن عزیز

 صبر و شکیبایی عنایت فرماید.
شرکت بهسازی روش های تاسیسات ایران )ِبرتا( 

سید رضا نقیب طباطبائی 

جناب آقای دکتر سید مرتضی نوربخش 
با نهایت تأسف و تاثر درگذشت فرزند گرامی تان

 مرحوم دکتر سید تقی نوربخش 
را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن شادروان غفران الهی 

و علو درجات و برای شما عزیزان صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم.

حاج حسین شاد و خانواده

فرهیخته گرامی جناب آقای دکتر سید مرتضی نوربخش
 خاندان معزز نوربخش
درگذشت ناباورانه فرزند عزیزتان

 مرحوم دکتر سید تقی نوربخش 
را خدمت جناب عالی،  خانواده و فامیل محترم تسلیت عرض نموده

 برای آن عزیز علو درجات و برای شما صبر آرزومندیم.
کانون بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

همکار گرامی جناب آقای دکتر سید مرتضی نوربخش
 خانواده های معزز نوربخش، کاردان، شاهی و دیگر بستگان

 با نهایت تأسف درگذشت پزشک عالیقدر

 شادروان دکتر سید تقی نوربخش
 مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی کشور

  را تسلیت عرض نمود، برای آن عزیز غفران الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نماییم.

دکتر فروزان فر و خانواده

به هیچ باغ نبود آن درخت، مانندش
که تند باد اجل بی دریغ برکندش

به لطف خویش خدایا روان او خوش دار
به آن حیات بکن زین حیات خرسندش

روزهای دلتنگی مان را به یاد خوبی ها و مهربانی هایش سپری می کنیم و
 سومین سالگرد درگذشت

 مرحومـه محدثـه حدیـدی نـژاد
 را با نثار فاتحه و صلواتی به روح پاکش گرامی می داریم.

خـانواده

ضمن سپاسگزاری از تمامی سرورانی که در مراسم تشییع و تدفین

 مرحومه حاجیه خانم بی بی آمنه قریشی
 )صبیه مرحوم حجت االسالم قریشی 

و زوجه مرحوم حجت  االسالم و المسلمین حاج شیخ محمدحسن موهبتی(
ابراز لطف و همدردی نمودند به اطالع می رساند: به مناسبت هفتمین روز 

درگذشت آن مرحومه مراسم یادبودی امروز یکشنبه مورخ ۹۷/۸/۲۷
 از ساعت ۱۷:۴۵ الی ۱۸:۴۵ در محل مسجد باقرالعلوم)ع( 

واقع در خیابان عدالت منعقد می باشد
 تشریف  فرمایی بزرگواران موجب تسلی خاطر بازماندگان و مزید امتنان می باشد.

خانواده های : موهبتی،قریشی و سایر بستگان

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
هرکس در کاستن اندوه دیگران قدمی بردارد

 عمرش دراز باد و خورشید مهرش تابان
گرچه فقدان پدر جانسوز است و جانکاه و لیکن ابراز همدردی صمیمانه شما عزیزان 
بی نهایت تسلی خاطر و مرهمی بود بر این غم بیکران. بدینوسیله برخود الزم می دانم

 از فرماندار محترم، معاونین محترم و مجموعه فرمانداری شهرستان بیرجند، کلیه مدیران 
و کارکنان محترم ادارات، دانشگاه ها، بانک ها، اتحادیه ها،  شرکت های دولتی و خصوصی، 

خویشان، دوستان و آشنایان گرانقدری که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم پدرم 
شرکت نموده و یا به هر طریق ممکن با اینجانب ابراز همدردی نمودند، کمال تشکر و 
 قدردانی را داشته باشم. از اینکه توفیق سپاسگزاری حضوری میسر نشد عذرخواهی می کنم، 

محبت و صفایتان را ارج نموده و نیکوترین دعاها را نثارتان می نمایم.

دکتر علیزاده- دامپزشکی شهرستان بیرجند

ضایعه درگذشت
 دکتر سید تقی نوربخش   مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی

 و دکتر عبدالرحمان تاج الدین 
 معاون حقوقی و امور مجلس این سازمان 

را در سانحه دلخراش تصادف تسلیت عرض می نماییم
از درگاه ایزد منان برای آن عزیزان غفران الهی و برای بازماندگان 

صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نماییم.
شهـرداری و شـورای اسالمـی شهـر بیرجنـد

آگهـی مزایـده 
بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد ۴5 بزغاله پرواری 
)نر و ماده( و ۲۰ بز حذفی خود در شهرستان طبس را از طریق مزایده به 
فروش برساند. افراد متقاضی می توانند ظرف مدت ۲ روز نسبت به دریافت 
فرم های مزایده به آدرس بیرجند - خیابان غفاری 5/۲ - فرعی اول بنیاد 

تعاون زندانیان یا زندان شهرستان طبس مراجعه نمایند. 
همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره ۰۹۱33۷35۸۰3 
 تماس حاصل فرمایید. ضمنا هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود.

بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت ناگهانی

دکتر سید تقی نوربخش مدیر عامل 
و دکتر عبدالرحمان تاج الدین 

 معاون حقوقی و امور مجلس
سازمان تامین اجتماعی را به جامعه کارگری و 

مردم عزیزمان تسلیت عرض می نماییم
 هیئت مدیره کانـون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی استـان 

وانجمن صنفی شهرستان بیرجند

برادر ارجمند جناب آقای 

دکتر سید مرتضی نوربخش
با قلبی آکنده از غم و اندوه، فقدان جانگداز فرزند برومندتان، پزشک ارزشمند 

و مدیر باتجربه وتوانمند

زنده یاد  دکتر سید تقی نوربخش
مدیرعامل فقید سازمان تامین اجتماعی کشور

 را تسلیت عرض نموده ، از درگاه خالق یگانه برای آن فقید سعید رحمت و غفران الهی
 و برای جناب عالی و خاندان بزرگوار، صبر و سالمتی و طول عمر با عزت مسئلت می نمایم.

سید محمد حسین زینلی
رئیس هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند و مدیرعامل شرکت کویرتایر
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روابطتجاریایرانوعراق۲۰میلیارددالرمیشود 

روحانی رئیس جمهور در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور عراق گفت: امروز روابط دو کشور بین دو هیئت مورد بررسی قرار گرفت 
و دو طرف ضمن تاکید بر روابط سیاسی و اقتصادی بر این نکته اعتراف داشتیم که ظرفیت های بیشتری بین دو کشور وجود دارد. روابط 
اقتصادی ایران و عراق حدود ۱۲ میلیارد دالر است که می توانیم این رقم را به ۲۰ میلیارد دالر برسانیم.

سکه۳۰۰هزارتومانحبابدارد

رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر از ثبات 
نسبی در بازار طال و سکه گفت و تاکید کرد: هنوز 
سکه ۳۰۰ هزار تومان حباب دارد. کشتی آرای، در 
و  طال  بازار  در  فروش  و  خرید  وضعیت  خصوص 
سکه اظهار کرد: بعد از کاهش قیمتی در روزهای 
اخیر بازار به ثبات نسبی رسیده و قیمت ها نیز تقریبًا 
ثابت شده است. وی علت رشد جزئی قیمت ها در 
بازار سکه را افزایش قیمت جهانی طال اعالم کرد و 
گفت: قیمت های فعلی در بازار طال و سکه با توجه 
به قیمت دالر و قیمت جهانی طال، طبیعی است.

خبرخوشیارانهایبرای
والدینمتولدین97

گفت:   یارانه ها  هدفمندسازی  سازمان  مدیرعامل 
یارانه  بار  اولین  برای   ۹۷ متولد  نوزاد  هزار   ۸۲۵
 ۲۶ شنبه  اینکه  اشاره  با  ایزدی،  اکبر  می گیرند. 
آبان ۹۷ یارانه نقدی خانوار واریز شد، گفت: عالوه 
یارانه ۸۲۵ هزار نوزاد متولد شده در سال  بر آن، 
شده  واریز  آنها  خانوار  سرپرستان  حساب  به   ۹۷
که  است  تومان   4۵۵۰۰ مبلغ  همان  که  است 
تاکنون به حساب سرپرستان خانوار واریز نمی شد. 

زبالههاییکهطالشدند

اولیه،  مواد  کاهش  معتقدند:  کارتن  بازار  فعاالن 
ارز، کم شدن واردات کاال و حتی  افزایش قیمت 
کره ای  شرکت   ۲ خانگی  لوازم  واردات  کاهش 
به ایران بازار کارتن را به هم ریخته تا جایی که 
قیمت ضایعات کارتن ۵ برابر شد و زمزمه واردات 
ضایعات کارتن به کشور شنیده می شود. حتی قیمت 
بسیاری از کاالها از جمله تخم مرغ به دلیل افزایش 
قیمت کارتن و شانه تخم مرغ، روند صعودی یافت.

نرخدالردرصرافیملیاعالمشد

قیمت فروش دالر در صرافی ملی روز گذشته ۱۱ 
هزار و ۸۵۰ تومان تعیین شده است. صرافی ملی که 
متعلق به بانک ملی ایران است در بازار ارز به عنوان 
نماینده بازار شناخته می شود؛ صرافی ملی ایران 
جمهوری  مرکزی  بانک  مجوز  با  سال ۱۳۸۳  در 
اسالمی ایران عمدتا با سرمایه بانک ملی به صورت 

شرکت سهامی خاص تاسیس شد.

سرمقاله

کتابخوانی؛ 
فرهنگی که باید زنده شود

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... جدای از موضوع تلفن همراه، 

شاید دور بودن جامعه ما از کتاب و کتابخوانی به 
کتاب  گرفتیم  یاد  که  زمانی  گردد.  برمی  گذشته 
خواندن فقط از نوع کتاب های درسی آن هم برای 
زمان امتحان است و دیگر هیچ! حاال حتی بعضی 
ها مطالعه کتاب غیردرسی را هم منع و تصور می 
کنند گناه مرتکب می شوند. نه به شدت گذشته 
در حال  هایی  آموزه  با چنین  نسل جدید هم  اما 
ای عظیم  گنجینه  از  نوعی  به  و  پرورش هستند 
از مشکالتی که باعث  دور می مانند. شاید یکی 
توجه اندک جامعه به کتاب و کتابخوانی می شود، 
ضرورت محوری است. یعنی هر زمان که در حل 
سوالی باز ماندیم یا نکته ای نظر ما را جلب کرد که 
نیاز به اطالعات بیشتر داشت سراغ کتاب می رویم. 
درحالی که مطالعه امری ضروری در روزمره زندگی 
ماست و نه فقط برای وقت نیاز! در فرهنگ کشور 
ما توجه ویژه ای به کتاب و علم بوده و حتی در دین 

ما هم امری مهم به شمار می رود. 
انکارناپذیر  فکر،  و  اندیشه  صدور  در  کتاب  تأثیر 
گذشتگان  علوم  انتقال  راه  تنها  واقع،  در  است. 
به این عصر، کتاب بوده که در روایات نیز بر آن 
تأکید شده و ما که به نوعی وارثان فرهنگ گذشته 
هستیم، باید به کتاب و کتاب خوانی اهمیت داده و 
کتاب را به عنوان یک کاالی تأثیرگذاِر فرهنگی و 
معنوی، ارزشمند بدانیم. در کشورهای پیشرفته امروز 
هنوزکتاب جایگاه خاص خود را دارد و از اهمیت 
آن کاسته نشده است.اما در جامعه ما با اینهمه هر 
روز کتاب ها بیش از قبل از سبد فرهنگی خانوارها 
حذف می شوند. تا جایی که برخی کتابفروشی ها 
در شرایطی که گرانی کاغذ هم بالی جانشان شده، 
کسب و کار خود را تعطیل کرده اند. هفته کتاب و 
کتابخوانی شاید فرصتی باشد تا به خود و اطراف 
مان نگاه کنیم و ببینیم چقدر اهل مطالعه هستیم. 
احیای فرهنگ کتاب و کتابخوانی در دستان یک 
نهاد به خصوص نیست.کتاب دوستی است که باید 
توسط تک تک مردم دوباره شناخته شود و همه باید 
برای بازگشت آن به جامعه تالش کنیم. قبل از هر 
چیز هم باید هرکس از خود بپرسد کجای کار است؟ 
سپس به اطرافیان و آشنایان خود هم کتاب معرفی 
امانت دادن  بهترین روش ها،  از  کند. شاید یکی 
کتابی که خودمان خوانده و لذت برده ایم به دوستان 
مان باشد. باید با انجام کاری هرچند کوچک، دوباره 
فرهنگ کتابخوانی را زنده کنیم و اهمیت سابق را 

به آن برگردانیم.

نسرین کاری - سید حمید حسینی  متولد سال ۶۹ 
برادر  و  او  سازد.   می  فیلم  دبیرستان  دوران  از  و  است 
دوقلوی اش )سید مهدی حسینی( از همان بچگی عالقه 
زیادی به دیدن فیلم داشتند و این شد که ساخت فیلم 
های کوتاه از جمله قرمز، پنجشنبه و نیم، لوباتری، تقاطع، 
عمودی و مستندهای بلند کامونیست و میراب را در کارنامه 

کاری  خود ثبت  کرده اند. 
المللی  بین  و  ملی  گوناگون  های  جشنواره  در  حسینی 
هم موفقیت های خوبی به دست آورده است. حضور در 
کارگردانی  بهترین  فجر ۹۵،  فیلم  المللی  بین  جشنواره 
جشنواره ملی تصویر سال، بهترین کارگردانی بخش فیلم 
ملی  جشنواره  برگزیده  آذربایجان،  مستند  جشنواره  بلند 
دانشجویی نهال، برگزیده جشنواره ملی فیلم کوتاه رشد 

و جشنواره منطقه ای سینمای جوان از آن جمله است. 
تنها فیلم داستانی روایتگر حال 

و روزهای انقالب و شهدا
درباره  زیادی  مستندهای  اینکه  بیان  با  فیلمساز  این 
شهیدان انقالب ساخته شده است، می گوید: اما کمتر فیلم 
داستانی از این شهدا که به درستی روایتگر حال و هوای 
آن روزهای آنها باشد ساخته شده است. او که همه فیلم 
هایش را با هزینه شخصی می سازد و از جایی حمایت 
نمی شود،  پیشنهاد می دهد مدیران فرهنگی استان در 
انتخاب شیوه ها و چگونگی حمایت، از منظر کیفی نیز 
اولویت سنجی کنند و در تولیدات فرهنگی به روز باشد. 
او یادآور می شود: سوژه انتخابی من برگرفته از زندگی 
شهید »سید پرویز حسینی«  یک مبارز جسور از اهالی 
روستای “کالته مال” است. حسینی با بیان اینکه این اثر 
به عنوان تنها فیلم داستانی در استان درباره شهیدان دوران 
انقالب اسالمی است، خاطر نشان می کند: برای ساخت 
و تهیه این فیلم  نیازمند حمایت هایی هستیم که به نظر 
این کارگردان روند تولید حرفه ای  فیلم را تسریع می 
کند. وی ادامه می دهد: بر خالف غالب آثار مستند، تولید 
فیلم داستانی کار دشوار و پیچیده ای است به ویژه اگر 
موضوع آن تاریخی باشد. زیرا باید بخشی از تاریخ گذشته، 
به شکلی باور پذیر بازسازی و در قالب روایتی دراماتیک به 
مخاطب ارائه شود. حسینی می افزاید: داستان فیلم شهید 
بیرجندی حدود ۲۷ بازیگر دارد که رضا قالیبافان در نقش 
“پرویز” ایفای نقش خواهد کرد. عالوه بر این تولید اثری 

ماندگار و قابل پخش تجهیزات حرفه ای سینمایی نیاز دارد 
که به دلیل کمبود تجهیزات در استان، بخش زیادی از 
هزینه های تولید مربوط به تامین تجهیزات حرفه ای تولید 
از خارج استان خواهد بود به گفته وی، مدیر تصویربرداری 
این فیلم محمدرضا زمانی پور است و دکور و صحنه این 

فیلم توسط میثم صدرا طراحی می شود. 
ساخت فیلم داستانی شهیدان انقالب 

به پیشنهاد انجمن سینمای کشور
وی با اشاره به اینکه  انجمن سینمای جوان  کشور در 
آستانه 4۰ سالگی انقالب تولید اثر داستانی درباره فیلم 
نشان  خاطر  است،  داده  قرار  برنامه  در  را  انقالب  های 
می کند: زندگی شهید سید پرویز حسینی با وجود اینکه 
بقیه  از  نبود،  دست  در  اش  زندگی  از  زیادی  اطالعات 
شهدای انقالب برایم جذاب تر و متفاوت تر بود. بنابراین 
فیلم  اطالعات،  آوری  جمع  و  میدانی  تحقیقات  از  پس 
نامه را تهیه و به انجمن سینمای جوان کشور فرستادم 
برداری  فیلم  محل  شود:  می  یادآور  وی  شد.  تایید  که 
بیرجند است.  همان روستای کالته مال و مسیر آن به 

شاید  را  بیرجندی  شهید  این  شود:  می  یادآور  حسینی 
بتوان تنها فردی دانست که خارج از سیستم حکومتی و 
به دست مزدوران رژیم و افراد چماق به دست شهید شد. 

شهید بدون گرایش سیاسی 
به درستی اعتقاداتش رسیده بود

این فیلم ساز  ادامه داد: شهید پرویز حسینی با اینکه بی 
سواد بود و در روستایی دور افتاده زندگی می کرد اما به 
شیوه خود از جان و دل به ضرورت مبارزه با استبداد و 
صحت این نگرش سیاسی پی برده بود، بدون اینکه جیره 
خوار جایی باشد و به جایی وصل باشد. او روز پنجم بهمن 
در گیر و دار تحصن ها و اعتراض های مردمی در همه 
نقاط کشور و استان، سوار بر موتور راهی بیرجند می شود 
تا از آخرین وضع مطلع شود و باز هم برای حضور خود و 
اهالی روستایش در مراسم برنامه ریزی کند. وی با اشاره 
به اینکه این شهید جسور عکس امام خمینی )ره( را جلوی 
موتورسیکلتش چسبانده بود در جاده متروکه با مزدوران و 
خبرچین های ژاندارمری برخورد می کند، ادامه می دهد: 
آنها با او درگیر می شوند و از او می خواهند تا بگوید جاوید 

شاه! شهید نترس مقابل شان می ایستد و نه فقط از ترس 
جان با آن ها همراهی نمی کند بلکه با کمال شجاعت 
فریاد مرگ بر شاه سر می دهد. به گفته وی سردسته 
چماق داران که نقشه هایش را نقش بر آب می بیند با پیچ 
گوشتی چنان برگوش او می کوبد که پیچ گوشتی از گوش 
دیگرش خارج می شود و پس از دقایقی درد کشیدن، بسیار 
دردناک و غیر قابل تصور جان می دهد و می شود شهید 

سید پرویز حسینی اما گمنام.
فیلم پرویز نیازمند حمایت 

دستگاه های فرهنگی استان
این فیلم ساز بیرجندی برای تصویر مظلومیت و در عین 
حال شجاعت و ایستادگی این شهید گمنام بیرجندی در 
قالب فیلم قدم برداشته و نیازمند حمایت دستگاه های 
و  فرهنگ  اینکه  به  اشاره  با  او  است.  استان  فرهنگی 
ارشاد اسالمی استان و انجمن سینمای جوان کشور هر 
کدام پنج میلیون تومان برای این کار به او کمک می 
کنند، ادامه می دهد: مسئوالن فرهنگی استان با تولید 
کامال  و جدی  گذار  تاثیر  ماندگار،  اثری  عنوان  به  فیلم 
بیگانه اند در حالی که  در استان های دیگر سازمان ها 
گوناگون  های  فیلم  تولید  به  فرهنگی  های  دستگاه  و 
کمک می کنند و فیلم هایی با برآوردهای بسیار باال به 
راحتی حمایت و تولید می شوند اما در خراسان جنوبی 
نیز خودداری  از حداقل حمایت  بهانه های گوناگون  به 
می شود و هزینه های فرهنگی در مسیرهایی استفاده 
می شود که حتی در کوتاه مدت نیز به چشم نمی آید!

این فیلم حداقل 60 میلیون تومان 
هزینه دارد

کارگردان فیلم پرویز با بیان اینکه ساخت حرفه ای این 
فیلم با پایین ترین حد برآورد، حداقل ۶۰ میلیون تومان 
هزینه می خواهد، ادامه می دهد: متاسفانه در استان حمایت 
به اندازه یک دهم است. انجمن سینمای جوان به عنوان 
مجری پروژه ملی 4۰ شهید انقالب با توجه به برنامه ریزی 
برای ساخت 4۰ فیلم در کشور، بیش از پنج میلیون تومان 
کمک نمی کند. این فیلم ساز با اشاره به اینکه فیلم های 
او و دوستانش در همه جای کشور دیده می شود، گالیه 
مند است که در استان خودش به آن ها توجهی نمی شود 
و بسیاری از فیلم سازان از استان مهاجرت می کنند زیرا 
هیچ انگیزه و حمایتی از سوی هیچ نهادی وجود ندارد.

عکس: کاری

»پرویز« اولین فیلم داستانی شهیدان انقالب استان نیازمند حمایت است
گفتگویاختصاصیآواباسیدحمیدحسینی،فیلمسازبیرجندی

هم استانی گرامی توجه نداشتن به نصب صحیح دودکش یکی از عوامل اصلی مرگ ناشی از مسمومیت با گازهای سمی حاصل از احتراق وسایل گاز می باشد.
روابط عمومی شرکت گاز

 استان خراسان جنوبی

     32 44 66 66/32 42 43 20 -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر  داخل و خارج شهر    شهرام  مداحی3647  363  0915

آگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه ۹۷۰۰۲۲۷ اجرای ثبت قاین

بدین وسیله به آقایان و خانم ها: سید محمود آیتی نام پدر: سید محمد شماره ملی : ۰۸۸۸۲۵۰۴۴۴ - سید احمد آیتی 
نام پدر: سید محمد شماره ملی: ۰۰۳۳۳۷۱۸۰۶ - سید زکی آیتی نام پدر: سید محمد شماره ملی: ۰۸۸۹۰۵۰۶۰۰ - زهرا 

آیتی  نام پدر: سید محمد شماره ملی ۰۰۵۴۱۱۱۱۳۷ - معصومه سادات آیتی نام پدر: سید محمد شماره ملی: ۰۸۸۸۲۵۰۴۳۶ - زینت 
 سادات صمدی مقدم نام پدر: سید محمد شماره ملی: ۰۰۷۲۵۲۰۷۳۶ - نسرین آیتی نام پدر: سید محمد شماره ملی: ۰۰۵۰۰۳۸۶۶۴ ابالغ

  می گردد که خانم عصمت سعیدیان جهت وصول مهریه خود به استناد سند ازدواج شماره ۱۷۴۳-۴۴/۱۲/۰۱ دفتر ازدواج ۴۲ قاین 
به مبلغ ۱۴۷/۵۳۸/۴۶۱ ریال به انضمام هزینه ربع عشر دولتی علیه مورث شما اجرائیه صادر نموده که پرونده اجرایی تشکیل لیکن امکان 
ابالغ اجرائیه به صورت واقعی در محل آدرس به اظهار میسر نگردیده است، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱۸ و ۱۹ آیین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ این آگهی که 

روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی مورث خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.
تاریخانتشار:97/۸/۲7علیصفاییفر-رئیسادارهثبتاسنادوامالکقاینات

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره ۹۷۰۶۱۶ محکوم علیه آقای محمد حسین دلیری نیا محکوم است به پرداخت مبلغ 
۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای علی اکبر پارسا و پرداخت مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف سهم االرث محمد حسین دلیری نیا از پالک ثبتی ۱۹۸۴ فرعی از 
 یک اصلی بخش دو بیرجند واقع در نبش شهید کالهدوز ۲ پالک ۶ - ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت عرصه ۵۴۳/۲۳ 
مترمربع و اعیان حدود ۳۰۰ مترمربع در یک طبقه، سازه گنبدی و دارای انشعابات آب، برق و گاز به مبلغ ۲/۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
کارشناسی شده است که از طریق مزایده روز شنبه تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۰ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی سهم 
االرث وی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 
۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن 
معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می 
توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

آدینه-مدیردفترشعبهاولاجرایاحکاممدنیدادگستریشهرستانبیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگری
 کارگران ساختمانی شهرستان قاین

مجمع عمومی انجمن صنفی مذکور روز سه شنبه مورخ ۹۷/۹/۲۰ ساعت ۹ صبح در محل مصلی 
قاین )خیابان مصلی( برگزار می گردد. از کلیه کارگران ساختمانی شاغل در شهرستان قاین دعوت 
می شود با در دست داشتن کارت عضویت یا مهارت فنی حرفه ای کارگری کارگران ساختمانی 
قاینات شرکت نمایند. همچنین از کلیه کارگران ساختمانی که تمایل به عضویت بازرسان انجمن 
دارند دعوت می گردد تقاضای کتبی خود را تکمیل فرم های پیوستی )فرم درخواست کاندیداتوری و 
فرم مشخصات فردی کاندیداتوری( به انضمام کپی شناسنامه و کارت ملی تا تاریخ ۹۷/۹/۱۵ به اداره 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی قاین یا انجمن صنفی کارگران ساختمانی تحویل نمایند.
دستورجلسه:گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان انجمن - تصمیم گیری درخصوص ورودیه و 
حق عضویت ماهیانه اعضای انجمن - تجدید انتخاب بازرس اصلی و علی البدل هیئت مدیره انجمن 
سایر مواردی که در صالحیت مجمع می باشد.                                                هیئتمدیره

دفتر فروش: بیرجند، میدان قدس   تلفن : 32219361 - 056 همراه: 09153612181

اولین مرکز تخصصی فروش چسب ، موادشیمیایی ، محصوالت خودرویی  در شرق کشور
DYNO-TAB

تضمين سالمت خودرو با محصوالت داينو تب
* کاهش آلودگی * اقتصادی و به صرفه * کاهش مصرف سوخت 

* کاهش رسوبات کربنی * افزایش عمر موتور و شمع ها * افزایش قدرت و شتاب خودرو  
* تبدیل بنزین معمولی به بنزین سوپر

- دارای گواهی تست از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- دارای گواهینامه تست از شرکت جنرال موتورز

- دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA )سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا( 
- مورد تایید شرکت M.E.M  خودرو )آبشن ایساکو(

- مورد تایید استاندارد جهانی ASTM آمریکا در دانشگاه هوستون تگزاس 

نماینده انحصاری در خراسان  کلينيک تخصصی چسب سهيل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

هشتگ
18:15شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  :اینستاگرام @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

الزانیالس آنجلس تهران
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خرید 170 تن وش پنبه از کشاورزان

صداوسیما-170 تن وش پنبه تاکنون از کشاورزان شهرستان های بشرویه و سرایان خریداری شد. مدیرسازمان تعاون روستایی استان با بیان اینکه قیمت خرید توافقی 
حداقل 5 هزار تومان است، گفت:  این محصوالت را که 3 مرکز آن در بشرویه و یک مرکز در سرایان است  توافقی  از آغاز فصل برداشت خریداری شده است. قربانی 

امروز طنز درد آوری را در یکی از گروه های تلگرامی افزود: امسال با توجه به اینکه قیمت خریدتوافقی باالتر از خرید تضمینی است کشاورزان از توافقی استقبال کردند به همین علت مرکز خرید تضمینی راه اندازی نشد.
خواندم. نمی دانم کانال منتشر کننده اصل مطلب 
وابسته به کجاست اما در واکنش به سوال روزنامه 
شما در خصوص هزینه های چند صد میلیونی سفر 
آقای نماینده به فرانسه مساله سفر هنرمندان و فعاالن 
فرهنگی استان به این کشور را مطرح کرده بودند من 
نمی دانم این طنز خنده دار که مقایسه سفر چند نفر 
نماینده برای یک بازدید را با سفر چند فعال فرهنگی 
برای تبلیغ گردشگری خراسان جنوبی مقایسه کردن 
ناشی از خواب این افراد است یا خود را به خواب زده اند. 
در هر صورت من فکر می کنم هر دو گروه باید جواب 
بدهند هم فعاالن فرهنگی که ثمرات سفرشان چی 
بوده و آیا حضورشان تاثیری در جذب گردشگر داشته 
است و هم نماینده انقالبی مان بگوید از سفر به یک 
کشور ضد انقالب چه دستاوردهایی کسب نموده است 
فعاالن فرهنگی استان با زبان هنر فرهنگ کشور را در 
یک جامعه متحجر تبلیغ کردند که در راستای همان 
سیاستهای تبلیغ و صدور انقالب بوده اما نماینده ها با 
هزینه چند صد میلیونی در پی واردات چه بوده اند؟  البته 
من موافق سیاه و سفید دیدن مسائل نیستم  اما همین 
افراد که گردشگر را اجنبی و مخرب فرهنگ می دانند 
چطور خودشان حاضر نیستند  از گردش و بازدید در 
کشورهای غرب زده صرف نظر کنند. یکی از دوستان 
که در سفر پاریس هنرمندان رفته بود تعریف می کرد  
در آنجا شرکت های زیادی برای اعزام گردشگر به 
استان ارتباط گرفتند اما اولین گروه که آمده بود با فشار 
همین دوستان منتقد و فضاسازی کاری با گردشگر 

بیچاره کردند که ... ممنون از آوا برای انتشار حقایق
ارسالی به تلگرام آوا
لطفا مسئوالن شورای ترافیک یک سرعتگیر جلوی 
جای  واقعا  کنند.  نصب  رحیمی  شهید  بیمارستان 
خطرناکی است برای عبور مردم. آن هم اغلب مردمی 
که می گذرند از عرض خیابان بیمار هستند. حتما باید 

اتفاقی بیفتد  تا مسئوالن دست بکار  شوند
 935...961
سالم خدمت شهردار و اعضای شورای شهر ابتدای 
بهشتی اکنون مدت شش ماه که بعد تعویض جداول 
وسط خیابان بدون برق و در تاریکی به سر می برد و هر 

لحظه درشب امکان تصادف وجود دارد.
 915...423
به هزینه های آب ،برق ،گاز ،تلفن هزینه اوقاف رو هم 
اضافه کنیم. برای آن دسته از اعیانی های که در عرصه 
اوقافی سکونت دارن متوسط ماهیانه 80 هزار تومان 
برآورد می شود. در زمان نقل و انتقال اخذ می گردد.
 915...491
با وجود اینکه دائما مسئوالن محترم، تاکید بر تکریم 
جانبازان دارند ولی مدتی است بنیاد شهید که باید 
متولی امور جانبازان باشد به استناد مصوبه هیئت محترم 
را قطع کرده  بیمه درمانی جانبازان کارمند  وزیران، 
و  به آنان می گوید به دستگاه اجرایی مراجعه کنید.
دستگاه   اجرایی هم می گوید  بنیاد  شهید اعتبار سال جاری 
را گرفته و باید تا پایان سال جاری ، هزینه ها را بپردازد.
در این بین جانبازان کارمند بصورت بالتکلیف رها شده 
و باید ناچارا یا هزینه های باالی درمانی را خودشان 
بپردازند و یا بیماری ها را تحمل کرده و درمان ننمایند.
مشکل  این  به  داریم  تقاضا  محترم  مسئوالن  از 
جانبازان رسیدگی نموده و سریعا تعیین تکلیف نمایند
 915...260
روستایی در استان ما تولیدکننده  بی پناهی است که 
با هزار خوف و امید برای فروش محصوالتش راهی 
چهارشنبه بازار می شود اما حیف که برخورد بعضی  
آزار برایش چهارشنبه  را  آنجا  مأموران شهرداری   از 
می کند مأمور عزیز مبر از یاد که او انسان است فکرنکنم 

آقای شهردار رفتار شما را تأیید کنند.
 915...623
ضمن تسلیت و ابراز همدردی با خانواده بزرگ تامین 
اجتماعی و مخصوصا مدیرکل محترم سازمان تامین 
اجتماعی استان خراسان جنوبی پیشنهاد می شود به 
نشانه قدرشناسی از زحمات پنج سال خدمت صادقانه 
مرحوم دکتر نوربخش در سازمان تامین اجتماعی نام 
بیمارستان میالد 3 را به بیمارستان دکتر نوربخش تغییر 
دهید چون فکر می کنم این بیمارستان تنها بیمارستانی 
بود که با سعی و تالش دکتر نوربخش در استان محروم 

خراسان جنوبی راه اندازی شد.
 915...314
پروردگارا ! کساني را که به هر نوع و طریقتي در زمینه 
مطالبات کارکنان شریف مخابرات روستایی از گذشته 
تاکنون، ذره ای اجحاف را روا و باعث گردیده اند اگر 
قابل هدایتند هدایت و الغیر مورد خشم وغضبت و از 
صفحه روزگار محو بفرما و بالعکس کسانی راکه همواره 
درجهت تحقق بخشیدن به مطالباتشان نگاه خیر و 
دلسوزانه، احساس مسئولیت پذیری وثابت قدمی راپیشه 
نموده اند مورد لطف بیکرانت،عاقبت بخیری،سرافرازی 

و آرامش درکنارکانون خانواده و اجرمضاعف عطا بفرما
ارسالی به تلگرام آوا

جوابیه اداره کل گمرکات
خراسان جنوبی

تاریخ  در  پیام شما  در  مندرج  *درخصوص مطلب 
روزه  چهل  توقف  پیرامون  خصوص  در   97/8/24
کامیون های حامل سوخت صادراتی به استحضار می 
رساند: کامیون های حامل سوخت تقطیری متعلق به 
شرکت مجتمع فرآورده های قیر کیمیا بوده است که 
اداره کل گمرک استان جهت رفع مشکل آنها با دفتر 
صادرات گمرک جمهوری اسالمی ایران نیز مکاتبه و 
مجوز خروج از مرزماهیرود را اخذ نموده است، ولی به 
دلیل اختالفاتی که رانندگان محترم با صاحب کاال 
داشته اند، موفق به خروج نشده اند که موضوع به 

مراجع ذیربط نیز منعکس گردیده است.

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

داستان تلخ گردشگری بیرجند به روایت آمار

جلسه  ششمین  و  نود  دیروز  صبح  حسینی- 
بررسی  کار  دستور  با  بیرجند  شهر  شورای 
فرهادی  حضور  با  و  بیرجند  شهر  گردشگری 
مدیر کل دفتر فنی و امور عمرانی استانداری، 
بخشی پور مدیر کل اوقاف، رمضانی مدیر کل 
گردشگری،  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
عربی معاون گردشگری این اداره کل، حسین 
بنیاد  اموال  و  امالک  و  مالی  منابع  مدیر  زاده 
و  جهانگردی  هتل  مدیر  میرزایی  مستضعفان، 
رئیس اتحادیه هتل داران، اژدری رئیس هیئت 
مدیره مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و 
مدیره  هیئت  رئیس  پور  صالح  ایران،  معماری 
ایرالین کویر، وبهمنش مدیرعامل شرکت احیا 

میراث کویر برگزار شد.
که  این  بیان  با  شهر  شورای  رئیس  زاده  تقی 
مردم  برای  بیشتری  های  تفرجگاه  است  نیاز 
ارتقای  کرد:  اضافه  شود،  بینی  پیش  بیرجند 
سرانه گردشگری، نصب المان های گردشگری، 
تخصیص  شهر،  های  ورودی  زیباسازی 
تسهیالت به آژانس های گردشگری، برگزاری 
اختصاص  بیرجند،  قلعه  در  ها  آیین  و  مراسم 
زمین های بال استفاده به مصارف گردشگری از 
مواردی است که در جلسات قبلی شورا مطرح و 

اکنون پیگیری آن را دستور کار داریم.

لغو 48 تور در 45 روز!

میراث  کل  مدیر  رمضانی  باره   همین  در 
آثار،  به  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
در  استان  شده  ثبت  تاریخی  سوابق  و  ابنیه 
فهرست آثار ملی و جهانی اشاره کرد و گفت: 
قدیمی ترین آئین ها را در فرهنگ این مردم به 
دالیل موقعیت جغرافیایی خاص استان داریم اما 
برخالف تمامی این ظرفیت ها، سهم خود را در 
بازار گردشگری ایران به دست نیاورده ایم. وی 
به  نپذیرفتن گردشگری  را  این دالیل  از  یکی 
عنوان عمده محور توسعه استان به لحاظ فکری 
دانست و خاطرنشان کرد: بخشی از کار وظیفه 
ما و بخش دیگر شامل صاحبان سخن می شود 
تا مردم، مدیران و مسئوالن این موضوع را به 

لحاظ فکری بپذیرند.
این که  بر  تاکید  با  مدیر کل میراث فرهنگی 
در زمینه زیرساخت به ویژه حوزه حمل و نقل 
از  شد:  یادآور  هستیم،  مشکل  دچار  هوایی 
اواسط فروردین تا آخر اردیبهشت، 48 تور که 
به مقصد بیرجند ثبت نام و مکان برای اقامت 
ها، پرواز  کنسلی  دلیل  به  بودند  کرده   رزرو 

برنامه سفرشان لغو شد.

بناهای تاریخی بال استفاده 
در دست اوقاف

رمضانی با انتقاد از این که به نظر نمی رسد این 
 مشکل با رایزنی حل شود و نیاز به اقدامی اساسی تر

است، بیان کرد: متاسفانه هماهنگی بین بخشی 
در دستگاه های مرتبط وجود ندارد. وی با اشاره 
به این که ابتدا باید سیاست گذاری و سپس از 
اماکنی که در دست اوقاف است استفاده کنیم، 
اضافه کرد: بسیاری از بناهای تاریخی بالاستفاده 
مانده اند و این موضوع بزرگترین آسیب برای یک 

بنای تاریخی است.

دریافت پول در ازای انجام وظیفه؟!

که  این  بر  تاکید  با  فرهنگی  میراث  کل  مدیر 
ای  عنوان سرمایه  به  تاریخی  بافت  روی  باید 
این  بپذیریم  باید  داد:  ادامه  کار شود،  ارزشمند 
مکان نیز جزئی از شهر بوده و نیاز به رسیدگی 
مثال هنگامی که  برای  دارد.  ها  سایر دستگاه 
را  برق  انتقال  برق خواستیم خطوط  از شرکت 
به جای هوایی، زمینی کار کند، با این که برق 
رسانی از وظایف این دستگاه هاست اما هزینه 
را از اداره کل میراث طلب کردند! این گونه نمی 

توان بافت تاریخی را احیا کرد!
رمضانی با بیان این که در یزد، 700 هکتار بافت 
تاریخی قابل سکونت و جذاب برای گردشگران 
وجود دارد، اضافه کرد: در بیرجند فقط 60 هکتار 
بافت تاریخی داریم اما به آن به عنوان معضل 
نگاه می شود. وی با اشاره به این که خراسان 
جنوبی در گذشته نیز صنعت و کشاورزی گسترده 
ای نداشته و به عنوان منطقه ای خدمات رسان در 
مسیر جاده ادویه فعالیت داشته است، بیان کرد: در 
سفرنامه مارکوپولو و ناصرخسرو نیز از این منطقه 
به دلیل این که در مسیر تجاری جنوب به شمال 

شرق کشور قرار گرفته، یاد شده است و باید دوباره 
این جایگاه را احیا کنیم.

کارشناسان طرح تفصیلی و تغییر 
کاربری، توجهی به نیات واقفان ندارند

بخشی پور مدیر کل اوقاف نیز در این جلسه با 
بیان این که بسیاری از بافت های میراثی همچون 
منازل، حسینیه ها، حوض انبارها و کاروانسراها 
ای  نامه  تفاهم  طی  داد:  ادامه  اند،  بوده  وقفی 
از  که  مکانی  هر  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  با 
احیا و استفاده  نیت وقف خارج نشود در جهت 
گردشگری در اختیار این اداره کل قرار داده ایم و 

آماده همکاری هستیم. 
به گفته وی، کاروانسرایی در طبس، 2 کاروانسرا 
در فردوس، باغ شوکت آباد بیرجند، ارگ حاجی 
آباد و دو حسینیه  از جمله این مکان ها هستند.

مدیر کل اوقاف با تاکید بر این که برخی مکان ها 
به دلیل نیت وقف ملزم به رعایت مواردی هستند، 
انتقاد کرد: برخی مشاورانی که قصد پیاده کردن 
طرح تفصیلی یا اعمال تغییر کاربری را دارند در 
این زمینه مطلع نبوده و توجهی به نیات واقفان 
ندارند.که خواستار گرفتن نظر اوقاف در این قبیل 

طرح ها هستیم زیرا نیت ها تغییر پذیر نیستند 
مگر خود فرد یا نماینده ولی فقیه آن را تغییر دهد. 
بخشی پور به فضاهایی که مخروبه شده اند اشاره 
کرد و افزود: اگر دیواری دور آنها بکشیم، هزار کار 
خالف در آن رخ خواهد داد اگر بخواهیم تخریب 
کنیم نیز میراث اجازه نمی دهد، در این زمینه هم 

خواستار همکاری دستگاه ها هستیم.

راه اندازی موزه آب در ارگ بهارستان

حسین زاده مدیر منابع مالی و امالک و اموال 
ارگ  که  این  به  اشاره  با  نیز  مستضعفان  بنیاد 
از  علم  مادر  منزل  و  آباد  رحیم  باغ  بهارستان، 
بنیاد  زیرمجموعه  در  که  است  اماکنی  جمله 
دوره  در  کرد:  عنوان  دارد،  قرار  مستضعفان 
شهردار قبلی مجوز واگذاری ارگ به شهرداری 
اخذ شد، ولی هنگام عقد قرارداد استقبالی از آن 
نشد. در سال جاری اداره کل راه و شهرسازی 

جلو آمد اما باز هم استقبالی ندیدیم.
وی به آخرین مراجعات مدیر کل میراث فرهنگی 
راه  برای  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل  و 
اندازی موزه آب در این مکان اشاره کرد و افزود: 
کارهای مرتبط با اخذ مجوز آن در دست اجراست.

مدیر منابع مالی و امالک و اموال بنیاد مستضعفان 
خاطرنشان کرد: آماده واگذاری مجموعه های در 
دست بنیاد همچون دیوار یخی و منزل مادر علم 
از طریق مزایده هستیم.در این لحظه تقی زاده 
رئیس شورای شهر به مزاح بیان کرد: حتما قیمت 
های مزایده باالست که تاکنون کسی خریداری 

نکرده است!

ضریب اشغال هتل فقط7.5 درصد است

میرزایی مدیر هتل جهانگردی و رئیس اتحادیه 
درصد  ضریب  که  این  بیان  با  نیز  داران  هتل 
 ، است  زیر 40 درصد  استان  اشغال هتل های 
اضافه کرد: هتل چند میلیاردی ما فقط 7.5 درصد 
اشغال است، با این حال زمانی که چندین سمینار 
کشوری همزمان می خواهد برگزار شود با کمبود 
سالن مواجه می شویم.وی با اشاره به این که هتل 

جهانگردی بیرجند 100 هزار نفر ظرفیت گردشگر 
بالقوه دارد که استان باید این تعداد را جذب کند، 
خاطرنشان کرد: استان هایی همچون کرمان و 
سمنان جذب کامل دارند اما ما تاکنون نتوانسته 

ایم به این درصد برسیم.

لغو 216 پرواز و ضرر 500 میلیونی
 فقط برای یک هتل

واژه جاده مرگ موجب شده عده  به گفته وی 
بسیاری از انجام سفر زمینی به استان منصرف 
شوند، همچنین در 6 ماهه ابتدای سال، 216 پرواز 
کنسل شده و 500 میلیون تومان ضرر فقط به 
هتل جهانگردی وارد شده است! 27 مهر گروهی 
40 نفره قصد آمدن به استان را داشتند اما چون 

پرواز برگشت نبود، نیامدند.
مدیر هتل جهانگردی با گالیه از این که کراوات 
یکی از مهمانان سمیناری کشوری، موجب شد 
گونه  این  داد:  ادامه  بگیرد،  تعهد  من  از  اماکن 
برگزار نکردن سمینارها، همایش ها و کنسرت ها 
برای ما بهتر است و قطعا منتظر باشید که کنسرت 
 ها به وضعی بسیار بدتر از سالن ها در باغ های

 خارج از شهر برگزار شود!

میرزایی کیفیت هتل های استان را بسیار باال 
افرادی که تخصصی در هتل  ارزیاب و گفت: 
آموزش  حتما  ندارند  داری  رستوران  یا  داری 
بگیرند،  فرا  تخصص  و  حوزه  این  در  را  هایی 
به  رساندن  ضرر  بر  عالوه  این  غیر  در  زیرا 
نیز  دیگران  های  مجموعه  به  خود،  مجموعه 
آسیب می زنند. وی تکمیل نشدن هتل کویر 
را به عنوان باالترین ظرفیت پذیرش گردشگر، 
دغدغه استان اعالم کرد و یادآور شد:تا سال 95 
به شدت پیگیر راه اندازی آن بودیم اما آن زمان 
اگر می توانستیم با10 تا 15 میلیارد برای تکمیل 
هتل کار راجمع کنیم، اکنون با 60 میلیارد هم 

نمی توان کاری کرد. 

نگاه سوددهی بنیاد مستضعفان
 به میراث منطقه

با  جلسه  این  در  نیز  شورا  اعضای  از  میری 
با وجود اماکن متعدد تاریخی  اشاره به این که 
، زیرساخت ها فراهم نیستند، اضافه کرد: دولت 
باید این زیرساخت ها را تامین کند، با این حال 
این هم و غم در مدیران استانی دیده نمی شود 
تا گردشگری را به عنوان سرمایه و راهکار توسعه 

ببینند یا حتی برای نگهداری آن تالش کنند.
وی با گالیه از مسئوالنی که موجب شدند باغ 
رحیم آباد به ثبت جهانی نرسد، ادامه داد: بنیاد 
بر روی ملکی که میراث  نباید  نیز  مستضعفان 
فرهنگی منطقه است، با نگاه سودهی نظر داشته 
باشد، همچنین باغ شوکت آباد به دلیل بی توجهی 

اوقاف در حال تخریب است.

دولت باید فقط نقش
 تسهیل گری را ایفا کند

و  مطالعات  مرکز  مدیره  هیئت  رئیس  اژدری 
تحقیقات شهرسازی و معماری ایران نیز در این 
جلسه با بیان این که طبق سند آمایش سرزمینی 
خراسان جنوبی، گردشگری از محورهای توسعه 
موقعیت  کرد:  عنوان  است،  معرفی شده  استان 
استقرار  برای  کند  می  ایجاب  جنوبی  خراسان 

جمعیت در مرز شرق کشور و تداوم زیست از هر 
ظرفیتی بهترین استفاده را داشت.

با تاکید بر این که ظرفیت های متعددی  وی 
در خراسان جنوبی به لحاظ فرهنگی وجود دارد، 
بیان کرد: با احیای این ظرفیت ها می توان به 
ماندگاری، ایجاد اشتغال و پایداری توسعه استان 
کمک کرد. به گفته وی طی 3 تا 4 سال گذشته 
تحقیقات  و  از طریق مرکز مطالعات  کارگاهی 
فهم  عنوان  ایران تحت  معماری  و  شهرسازی 
آن  نتیجه  که  شد  ایجاد  بیرجند  در  معماری 
اما  بود،  فرهنگی  در مسیری  این شهر  تعریف 

خروجی آن مورد توجه قرار نگرفت.
اژدری با بیان این که معتقدم دولت باید در این 
حوزه نقش تسهیل گر و هموار کننده راه بخش 
خصوصی را ایفا کند، یادآور شد: در همین راستا 
طی دو سال گذشته هلدینگی را با نام شرکت 
توسعه گردشگری احیای کویر راه اندازی کردیم 
زیرساخت های  و هدایت  مدیریت  آن  و هدف 

گردشگری و تامین آن با کمک دولت است.

راه اندازی اولین ایرالین
 هوایی خراسان جنوبی

وی از راه اندازی اولین ایرالین هوایی خراسان 

جنوبی تحت عنوان هواپیمایی کویر خبر داد و 
هواپیما  خرید  با  آینده،  ماه   6 تا   3 گفت: طی 
، پایه این ایرالین گذاشته خواهد شد که البته 
نیز  زیرساخت های گردشگری  ترین  اصلی  از 
می باشد. رئیس هیئت مدیره مرکز مطالعات و 
تحقیقات شهرسازی و معماری ایران با اشاره به 
این که اولین پرواز از بیرجند به مشهد خواهد 
بود، یادآور شد: عملیاتی شدن این پرواز، آرزوی 
خواهد  را محقق  جنوبی  خراسان  مردم  دیرینه 
کرد. اژدری، تکمیل زنجیره توسعه گردشگری 
را از جمله اهداف هلدینگ خود دانست و افزود: 
همچون  نقل  و  حمل  های  زیرساخت  تامین 
تامین اتوبوس یا خودروی سواری از دیگر برنامه 
سرمایه  جذب  از  همچنین  وی  ماست.  های 
گذار برای تکمیل هتل کویر سخن گفت وابراز 
تامین  سازمان  سرمایه  جذب  کردبا  امیدواریم 
را  هتل  این  بازنشستگی  صندوق  و  اجتماعی 

تکمیل و راه اندازی کنیم. 
رئیس هیئت مدیره مرکز مطالعات و تحقیقات 
عملیات  شروع  از  ایران  معماری  و  شهرسازی 
خانه  در  سنتی  هتل  احداث  و  مرمت  اجرایی 
شریف بیرجند خبر داد و عنوان کرد: در حوزه 
بازار استان را به  صنایع دستی نیز قصد داریم 
راه  اژدری  کنیم.  متصل  المللی  بین  بازارهای 
توریسم  جذب  و  خصوصی  بیمارستان  اندازی 
سالمت را از دیگر اهداف این هلدینگ بیان کرد 
و ادامه داد: راه اندازی مرکز آموزشی گردشگری 
کل  اداره  و  شهرداری  مشارکت  با  استان  در 
راستای  در  دیگری  برنامه  نیز  فرهنگی  میراث 

رونق گردشگری می باشد.

بیرجند ، پایتخت گردشگری کویر

وی با اشاره به این که بسیاری از هم استانی ها 
تمایل به سرمایه گذاری در این زمینه ها را دارند، 
اضافه کرد: توان تبدیل این موضوعات به بسته 
های سرمایه گذاری را نیز داریم. رئیس هیئت 
مدیره مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و 
معماری ایران با بیان این که قصد داریم بیرجند 
تا سال  کویر  گردشگری  پایتخت  عنوان  به  را 

محقق  کرد:  خاطرنشان  کنیم،  معرفی   2022
شدن ثبت جهانی کویر لوت به همت دانشگاه 
بیرجند می تواند بسیار موثر در رخداد این هدف 
نیز  کویر  ایرالین  مدیرعامل  پور  باشد.صالحی 
ابراز امیدواری کرد: با همت مسئوالن و بخش 
خصوصی، از ابتدای سال آینده پروازهایی منظم 
خواهیم  را  کنونی  های  خالء  کردن  پر  برای 
بافت  حیات  تجدید  طرح  است  داشت.گفتنی 
تاریخی شهر بیرجند با رویکرد محله محور در دو 
محله رنگرزها و هفت منبر، توسط  مرکز مطالعات 
و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران از دیگر 
موارد مطرح شده در این جلسه بود که توضیحاتی 

نیز درباره نحوه اجرا، ارائه شد.

باید تنگ نظری ها کنار گذاشته شود

فنی  دفتر  کل  مدیر  فرهادی  جلسه  ادامه  در 
را  گردشگری  نیز  استانداری  عمرانی  امور  و 
و  کرد  اعالم  استان  توسعه  محور  ترین  مهم 
مشکل  درباره  دوستان  سخن  برخالف  افزود: 
نداریم  مشکلی  گفت  توان  می  زیرساخت  در 
بیرجند  به روز  امکانات  با  و  و فرودگاه قدیمی 
و ایرالین های خصوصی فعال هستند. وی با 

اعتقاد بر این در کنار این ظرفیت ها، باید تنگ 
نظری ها کنار گذاشته شود،تصریح کرد:توسعه 
کند که  ایجاد  را  این ذهنیت  نباید  گردشگری 
با ورود گردشگر باورهای ما از بین خواهد رفت 
اثر مثبت روی گردشگر بگذاریم. باید  بلکه ما 
و  بزرگ  در شهرهای  این که  به  اشاره  با  وی 
در  اتفاقاتی  نیز  کشوری  کالن  مسئوالن  کنار 
اما جرم شمرده  حوزه گردشگری رخ می دهد 
نمی شود، بیان کرد: ما نیز نمی توانیم سخت 
گیرانه تر از آنها برخورد کنیم. فرهادی با بیان  
با  باید  دهد  رخ  اتفاقی  است  قرار  اگر  که  این 
همت بخش خصوصی باشد، یادآور شد: ما نیز به 
عنوان مجموعه دولتی آمادگی حمایت از بخش 

خصوصی را داریم.
توسعه  هلدینگ  مجموعه  به  خطاب  وی 
گردشگری احیای کویر عنوان کرد: فعالیت شما 
معطوف به مرکز استان نباشد و از ظرفیت های 
شهرستان های دیگر همچون نهبندان، زیرکوه ، 
فردوس، طبس ، خوسف و بشرویه نیز که بسیار 

غنی هستند، استفاده کنید.

ماه   7 ظرف  است  حاضر  شهرداری   
پروژه ای در بند دره اجرا کند

این که نظام  بیان  با  نیز  بیرجند  جاوید شهردار 
جای  به  و  دارد  مشکل  کشور  ریزی  برنامه 
دموکراتیک بودن، دولت محور است، اظهار کرد: 
این گونه برنامه ریزی ها اثرگذار نخواهد بود مگر 

این که با ایده ای قوی انجام شود.
وی با اشاره به این که حاصل برآیند من از دستگاه 
آنهاست،  نگری  بخشی  استان،  اجرایی  های 
از  بسیاری  شده  موجب  موضوع  این  یادآورشد: 

ظرفیت های استان نادیده گرفته شود.
این که محدودیت  بر  تاکید  با  بیرجند   شهردار 
نداریم،  گردشگری  های  پروژه  برای  منابع 
خاطرنشان کرد: این شهر نیاز به تفرجگاه دارد.
جاوید با انتقاد از این که بند دره چندین سال است 
در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته اما کاری 
انجام کاری  انجام نشده، عنوان کرد: اگر قصد 
ندارند، شهرداری حاضر است ظرف 7 ماه پروژه 

ای آن جا پیاده کند.

 بابت ارگ بهارستان هزار تومان هم 
نخواهم داد!

شهردار  خطاب به بنیاد مستضعفان گفت: تا زمانی 
که شهردار هستم بابت ارگ بهارستان هزار تومان 
هم نخواهم داد زیرا میراث این شهر است، اکنون 
نیز مخروبه شده ولی اگر به شهرداری واگذار شود 
یک میلیارد تومان برای بازسازی آن بودجه خواهیم 
گذاشت.جاوید خطاب به اداره کل اوقاف نیز بیان 
کرد: درست است که نیات واقفان باید مورد توجه 
قرار بگیرد اما چه کسی و چه زمانی؟ نمی توان آنها 

را مخروبه رها کرد!

باغ زرشک و انار در
 تپه های صیاد شیرازی 

وی با بیان این که شهرداری حاضر است فضا 
جهت نصب المان متناسب با کارکردی که دارند 
برای  عناب  یا  زعفران  زرشک،  المان  همچون 
جهادکشاورزی، بدهد، ادامه داد: حدود 700 هکتار 
زمین در تپه های صیاد شیرازی و روی گسل 
بالاستفاده هستند و شهرداری آمادگی دارد این 
زمین ها را به باغات زرشک و انار تبدیل کند.

زیباسازی  جهت  در  که  اقداماتی  از  شهردار 
قدیمی ترین خیابان شهر، بلوار جمهوری، انجام 
تومان  میلیارد   4 گفت:  و  داد  خبر  است،  داده 
ایم. داده  تخصیص  اعتبار  موضوع  این  برای 
همچنین 2 میلیارد برای ایجاد بازارچه سنتی با 
مساحت 5 هزار متر مربع و 5 میلیارد برای راه 
آیین  برگزاری  مخصوص  فرهنگسرای  اندازی 
است. شده  گذاشته  اعتبار   ، ها  کنسرت  و  ها 

قشری نگری ، بالی جان استان

حسنی صفت دیگر عضو شورا قشری نگری را بالی 
جان استان و مانعی برای عملی شدن زیرساخت های 
گردشگری دانست و گفت: زیرساخت هایی همچون 
فرودگاه بیرجند آماده است اما کافی نیست و نسبت به 
سایر استان ها رشد مطلوبی نداشتیم. به گفته وی هر 
سال از راه آهن سخن گفته می شود و بودجه ای هم 
می گیرد اما مشخص نیست کلنگ آن کجا به زمین 

خورده و کی اجرا می شود. 
وی با تاکید بر این که نباید نگران تاثیر گردشگر با 
دین متفاوت و کراوات  روی مردم استان بود، اضافه 
کرد: هنگامی که مغول ها به ایران حمله کردند در 
دین و فرهنگ ما هضم شدند، اکنون نیز این گونه 
باید بود. در این جلسه مقرر شد کمیته ای به میزبانی 
فرهادی مدیر کل دفتر فنی استانداری و با حضور اداره 
میراث فرهنگی، شهرداری، اوقاف، بنیاد مستضعفان، 
بخش خصوصی، عضوی از شورای شهر و اداره کل 
راه و شهرسازی برای اتخاذ تصمیم هایی موثر در 

گردشگری استان برگزار شود.

تاثیر شرکت های ذی نفوذ
 در تصمیمات شهرداری

یکی دیگر از مطالب عنوان شده در این جلسه 
، سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری 
بود که حسنی صفت عنوان کرد: سوخت ناقصی 
که تاکنون به ناوگان اتوبوسرانی تحویل داده می 
شد، عمده علت دودزا بودن آن هاست، سوخت 
یورو 4 ، سوخت مورد نیاز برای ناوگان عمومی 
اتوبوس  یورو،  این  زیر  سوختی  هر  و  است 
را ظرف 6 ماه دودزا می کند. وی با بیان این 
که خوشبختانه 20 دستگاه اتوبوس و مینی بوس 
جدید به ناوگان اضافه شده است، ادامه داد: اکنون 
سوخت یورو 4 به بیرجند آمده و در اختیار جایگاه 

های اتحادیه کارکنان دولت قرار گرفته است. 
به گفته وی تحویل سوخت یورو 4 فقط از این 
جایگاه ها موجب ایجاد صف های طویلی می 
شود. این عضو شورا به چند پیشنهاد اشاره کرد 
به  متعلق   CNG جایگاه  کردن  فعال  افزود:  و 
گازوئیل  برای  هم  ترمینال،  کنار  در  شهرداری 
یورو4 و هم بنزین، یکی از راه کارهاست، البته 
شرکتی ذی نفوذ که قصد راه اندازی پمپ بنزین 
در همین نقطه را دارد کار شهرداری را عقب می 
اندازد. وی همچنین پیشنهاد داد گازوئیل یورو 4 
مورد نیاز ناوگان حمل و نقل عمومی در اختیار 
شهرداری قرار گرفته تا خود مسئولیت توزیع آن 
را بر عهده بگیرد، این گونه از ایجاد صف های 
طویل نیز جلوگیری می شود. مقرر شد مدیرعامل 
شرکت نفت استان به شورای شهر  جهت تصمیم 

گیری در این رابطه دعوت شود.

لغو 48 تور در 45 روز و216 پرواز در 6 ماه!

پاسخ مسئوالن به پیام شما

نی
سی

 :ح
س

عک

چالشهای گردشگری مرکز استان روی میز شورای شهر



موفقیت و انرژی

راه های دوری از غم

خود شكوفايي كام بخش

بـراي بـسياري از افـراد، عـقايـد تـعييـن كنـنده 
زندگي  به  نسبت  بـرخوردها  طـرز  و   اعـمال 
 مي باشد. از آنجايي كـه رفتارها و نگرش ها چنين نقش
عمده اي در چگونگي احسـاس شما ايفا مي كنند، 
بايد عقايد را بازنگري نموده و بـرآورد كنيد كه كدام 
يـك بـه نفـع تـان و كدام يـك به ضررتان است. 
ميزان خوش بـيني شـما نوع نگرش تان را  به زندگي 
احساس  اگر  كند.  مي  منعكس  پيرامون  دنياي   و 
مي كنيد نيـاز داريد انـدكي خـوش بين تر باشد، 
هيچگاه با موقعيت هاي دوپهلو جوري برخورد نكنـيد 
كـه گويـي دوپهلو نيستند. هميشه با مـسائل آن 
گـونه كه هستند رفتار نماييد. با اين حال فرد خوش 

بين اين نكته را مي داند و ريسك مي كند.

5 راه حل اساسی برای كمک 
به كنار آمدن با غم و اندوه

1. احساسات تان را با يك دوست امين يا يكی از 
اعضای خانواده در ميان بگذاريد. در واقع اين فرد 
بايد كسی باشد كه خوب به حرف های شما گوش 
دهد، سعی در قضاوت كردن در مورد آن يا تغيير 

دادن شما نداشته باشد.
شما  به  كه  دهيد  انجام  كارهايی  كنيد  سعی   .2
آرامش می دهد. به پياده روی برويد، دوش آب گرم 
بگيريد، يك كتاب خوب بخوانيد، به گل و گياه های 
 خانه رسيدگی كنيد يا به ساير سرگرمی های مورد 

عالقه تان بپردازيد.
استرس تان را پايين آوريد،ذهن تان را آرام  فوراً 

كنيد.
احساسات تان را تسكين دهيد و نوعی آسودگی 
خيال در جسم تان ايجاد كنيد، تمدد اعصاب را به 

طريقی طبيعی و آسان ايجاد كنيد.
3. راهی برای آرام كردن و تسكين خود پيدا كنيد. 
اين كار باعث می شود احساسات تان آزاد و رها 
بخش  آرامش  موسيقی  به  كنيد،  مديتيشن  شود. 

گوش دهيد يا حركات كششی ساده انجام دهيد.
انجام را  كار  اين  وقتی  كنيد.  نويسی  خاطره   .4 

شنونده  يك  كه  ماند  می  اين  مثل  دهيد  می 
كرده اطمينان  او  به  توانيد  می  كه  داريد   خوب 

و حرف هايتان را با او در ميان بگذاريد.
5. ياد بگيريد كه چطور بهترين دوست خود باشيد. 
سعی كنيد يكبار ديگر نگاهی به خودتان بياندازيد 
و اين بار به عشق و عالقه به خودتان نگاه كنيد. 
ببينيد شايد تا امروز با خودتان به تندی و سنگ 
دالنه رفتار می كرديد، از اين به بعد به جای آن 

برای خودتان همدردی و دلسوزی كنيد.

جدول ۴۲۱5                        

افقي:1- نوعي نوشيدني محبوب 
نجاري  چسب   - كالسيك  سرد 
بارانداز  ستد-  و  داد  ديلم-   -2
آن  با  كه  گويند  اي  ماده  به   -3
در  را  ماده  يك  سير  توان  مي 
تندرست   - كرد  تعقيب  بدن 
پنهان   - قدرت   -4 باوقار   -
كردن- جانشينان- نيروگاه شمال 
تسهيالتي-  فعاليتهاي  ايران 5- 
عاشق  پيشينيان-   -6 آواز،ترانه 
و شيفته- آش 7- رنگي نزديك 
به سبز- ماهي لذيذ- از نزوالت 
دنيا-  قله  بلندترين   -8 آسماني 
شهر شمالي- برادر9- گويشي در 
آماده  يوناني-  كشورمان- حكيم 
مو - هجوم - شك  رنگ   -10
11- برتري- استادي، تبحر 12- 
زنگ گردن چهارپا - گلي زينتي- 
رشته باريك - سالح زنبور 13- 
چهاردهم  روز  مسابقه-  از  دوري 
ماه شعبان- فراهم كردن 14- از 
دنيا-  كشورهاي  ترين  قديمي 
تباهي، تبهكاري- جاي روشنايي 

15- زحمت و گرفتاري- تعزيه
عمودي: 1- مقواي نازك - تيم 
فوتبال معروف اسپانيايي كه اوايل 
اين ماه قهرمان جام باشگاههاي 

غوغا-   - مقصدها   -2 شد  اروپا 
 -3 كرمان  استان  در  شهري 
نيرنگ- شاعر دوره صفوي- مثل 
4- بر شانه هر كس مي نشست 
مولير  اثر  شد-  مي  خوشبخت 
فرانسوي- نوعي خار- وسيله اي 
مشكوك-   -5 برزگر  دست  در 
رسوب  نوعي   -6 مذكر  بيان- 
انداختن  كباب-  چاشني  زميني- 
بيشتر   - اسالم  صدر  قبيله   -7
كعبه-  درباني   -8 پرچم  شدن- 
درخور  )ع(-  نوح  حضرت  پدر 

نژادي  كار-  اساس  زودباور-   -9
زردپوست 10 مركز فيليپين- روح 
پسوند   -11 روستا  عدد  جان-  و 
شجر  عراق-  مركز  شباهت- 
اجتماعي-  12- كشيدن- ضمير 
غذايي با تخم مرغ -نمونه نمايشي 
13- به تنهايي- پولي كه شخص 
قرض گرفته و بايد بپردازد- كتاب 
زيرا-  گلوله-  پرتاب   -14 زوال 
فيلم  خانم  بازيگر   -15 خراب 
سينمايي متروپل كارگرداني مسعود 

كيميايي- سفيد مايل به زرد
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دمنوش اسیاک
 بهترین گیاه ضد سرطان

به اعتقاد پژوهشگران دمنوش اسياك، بهترين گياه 
ضد سرطان است. مواد تشكيل دهنده  اين دمنوش به 
خاصيت هايی مثل تحريك دستگاه ايمنی بدن، كاهش 

فعاليت راديكال های آزاد، حذف التهابات، جلوگيری از 
رشد تومور، كاهش جهش سلولی، سم زدايی از بدن 
عوارض  است.  معروف  ريوی  مشكالت  كاهش  و 
جانبی اين دمنوش تهوع، استفراغ، سردرد و تكرر ادرار 
است. قبل از مصرف مطمئن شويد كه به اين دمنوش 

حساسيت  نداريد.

عرق کاسنی موجب 
خروج سموم از بدن  می شود

و  كبد  كردن  برای صاف  درمان  بهترين  كاسنی، 
درخشندگی پوست است. از فوايد عرق كاسنی اين 
است كه ملين و ادرارآور خوبی بوده و با خروج سموم 

التهاب بدن، تب های صفراوی، يرقان و زردی ناشی 
از گرمی را رفع، كيسه صفرا، كليه و مثانه را از سنگ 
پاك، التهاب معده را برطرف، اسيد كلريدريك معده 
را تحريك و اشتها را زياد می كند.هرچه اين عرق 
تلخ تر باشد فوايدش بيشتر و در التيام امراض كبدی 

موثرتر است.

فشرده سازی باعث
 کاهش زانو درد می شود

يك بند كشی نئوپرنی بخريد كه سوراخی گرد برای 
كاسه زانو داشته باشد و در طول هر فعاليتی كه باعث 
درد زانو می شود، از آن استفاده كنيد. فشار آوردن 

روی مفاصل درد را كم كرده و ماهيچه های اطراف 
 آن را فعال می كند، در نتيجه مفصل ثابت نگه داشته
 می شود. به عالوه، حسی كه از بند كشی دريافت
می كنيد شما را از تكرار حركاتی كه وضع زانو را بدتر 
می كند، باز می دارد. اگر در طول ورزش دچار ناراحتی 

زانو می شويد از يك كش سبك تر استفاده كنيد.

چه کسانی باید از مصرف
 گوجه بری اجتناب کنند 

افراد  مصرف گوجه بری ممكن است برای برخی 
برای  كه  افرادی  مثال،  عنوان  به  نباشد.   مناسب 
بيماری های خاص خود دارو مصرف می كنند. زيرا 

گوجه بری می تواند با برخی از داروها تداخل پيدا كند. 
اگر وارفارين )رقيق كننده خون( مصرف می كنيد، بهتر 
است از مصرف گوجه بری  اجتناب كنيد. همچنين، 
ممكن است گوجه بری با داروهای ديابت و داروهای 
فشارخون هم تداخل داشته باشد. بنابراين پيش از 

مصرف آن با پزشك خود مشورت كنيد. 

با سیب زمینی
 موهایتان را سیاه کنید

سيب زمينی را پوست گرفته و در يك ظرف دو ليوان 
آب ريخته و آن را روی حرارت قرار  دهيد پس از اينكه 
اولين حباب های نشانه جوشيدن  آب را مشاهده كرديد 

بايد پنج دقيقه صبر كرده و سپس ظرف را از روی 
حرارت برداريد. می توانيد برای معطر شدن رايحه اين 
تركيب روغن های طبيعی  رزماری يا اسطوخودوس به 
آن اضافه كنيد. ابتدا موهای خود را مثل هميشه بشوييد 
سپس اين تركيب را روی پوست سر خود ماساژ دهيد 

كم كم تارهای سفيد كم می شود.

 براساس تحقيقات لرزيدن معمواًل با سرد شدن هوا همراه است اما هدف اصلی آن پاسخ سيستم ايمنی بدن 
برای مقابله با عفونت است. دمای بدن انسان به طور ثابت 37 درجه سانتی گراد است كه اين دما توسط مركز 
هيپوتاالموس مغز شروع به پاسخ ايمنی به ميكروب تشخيص داده شده می كند، دمای بدن انسان باال می رود، 

اما چون دمای برخی قسمت های بدن از حالت قبل كمتر می شود فرد شروع به لرزيدن می كند.
اشك ريختن نوعی راه حل بدن برای انتشار هورمون های استرس هنگام ترشح است كه زمان درد آزاد می شوند 

و به كمك گريه كردن افراد نوعی بازياب تعادلی به دست می آورند.
در عين حال در قطرات اشك اندروفين وجود دارد كه نوعی مسكن طبيعی برای بدن است و به تثبيت وضع 

جسمی و عصبی بدن كمك می كند.

در هر تخم مرغ، 6 گرم پروتئين با كيفيت عالی وجود دارد. كيفيت اين پروتئين اينقدر باالست كه از آن به 
 عنوان استاندارد برای سنجش پروتئين ساير مواد غذايی استفاده می شود. تخم مرغ غذايی فوق العاده است.

 تخم مرغ يكی از مغذی ترين غذاهای موجود روی كره  زمين است كه منبع سرشاری از پروتئين با كيفيت 
است. در واقع پروتئين تخم مرغ معمواًل معياری استاندارد برای تعيين مقدار پروتئين ساير غذاهاست.
ارزش بيولوژيكی پروتئين تخم مرغ، 100 درصد است در مقايسه با پروتئين گوشت گوساله كه ارزش 
بيولوژيكی آن، 80 درصد است. تخم مرغ، پروتئينی با كيفيت باال تلقی شده و بسيار ارزشمند است. تخم 
از آنها استفاده كند، از گوشت گوساله  اينكه بدن چقدر می تواند پروتئين شان را هضم و  مرغ از جهت 

جلوتر است.

خواص تخم مرغمعجزه تب و لرز هنگام سرماخوردگی

استرس  كه  می دهد  نشان  پژوهشگران  تازه  بررسی های 
مزمن، مغز را كوچك می كند!

 موضوع فقط از دست رفتن برخی از قابليت های مغز شما 
نيست. خودتان هم خوب می دانيد كه اگر زياد استرس داشته 
باشيد، حافظه تان ياری نمی كند و مطالب تازه را خوب ياد 
نمی گيريد، اما محققان می گويند اين كاهش قدرت و سرعت 
با  كه  نيست  باليی  تنها  آوردن،  ياد  به  و  سپردن  به خاطر 

استرس زياد بر سر مغزتان می آيد.
استرس  كه  می دهد  نشان  پژوهشگران  تازه  بررسی های 
مزمن، مغز شما را كوچك می كند! از نظر محققان، استرس 

قرار  تحت تاثير  هم  را  آن  اندازه  بلكه  مغز  توانايی  تنها  نه 
می دهد و می تواند تاثيری غيرقابل جبران بر آن بگذارد.

به گفته اين پژوهشگران، باال رفتن سطح هورمون كورتيزول 
يا همان هورمون استرس در بدن، اندازه و عملكرد مغز را 
تحت تاثير قرار می دهد و توانايی های شناختی شما را پايين 
می آورد. با توجه به يافته های جديد، قرار داشتن در معرض 
آسيب  ايجاد  زمينه  زمانی،  دوره  يك  در  شديد  استرس 
مغزی-عروقی را تا دو يا سه دهه بعد باال می برد. پيش از 
اين هم پژوهشگران احتمال داده بودند كه اين افراد، بيشتر 

گرفتار زوال عقل و آلزايمر شوند.

برقراري روابط اجتماعي بر كاهش استرس تاثير مي گذارد. 
توصيه ما به شما اين است كه گروهي دوست پيدا كنيد و در 
مورد مشكالت زندگي با آنها صحبت كرده و نظرات شان را 
جويا شويد. البته در انتخاب دوست بايد محتاط باشيد. افراد 
خوش خلق، خوش ذات و شاد را انتخاب كنيد. حتي مي توانيد 
فهرستي از وظايفي كه در زندگي برعهده داريد، تهيه كنيد 
و مهم ترين آنها را انتخاب نماييد. سعي كنيد به فرد ديگري 
هم اطمينان كرده و بخشي از وظايف را برعهده او بگذاريد. 
اگر اين فرد چندان قابل اعتماد شما نيست، وظايف غيرمهم 

را به او بسپاريد.

استرس مزمن، مغز را کوچک می کند

آیه روز

پس چگونه هنگامی كه به ]سزای[ كار و كردار پيشين شان مصيبتی به آنان می  رسد نزد تو می  آيند 
و به خدا سوگند می  خورند كه ما جز نيكويی و موافقت قصدی نداشتيم )سوره نساء ، آيه62(

پیام روز

برنامه هاي روزانه را يادداشت كنيد در دفتري در مورد مسايل روزانه كاري، اهداف شخصي و احساسي 
خود يادداشت برداريد.
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تخریب ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 

خریداریم(    09153423744

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم
با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.

0915   056   2100

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

10سال ضمانت

اجرای لوله کشی ساختمان
گرفتگی و نشت لوله های فاضالب

لوله بازکنی با فنر برقی
نصب فاضالب شهری، نصب و تعمیر 

بخاری ، آبگرمکن
نصب شیرآالت

09151633903

خدمات تاسیساتی دهشیبی

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

به 4 نفر خانم )یک نفر جهت 
آشپزی و سه نفر امور اداری( 

نیازمندیم.
32222843  

09105475387-پردلی

یک شرکت معتبر راهسازی 
جهت تکمیل کادر اجرایی خود 
به راننده های ذیل نیاز دارد:

راننده بیل مکانیکی 
راننده لودر

راننده کامیون
05632442886
09155624889

به چند همکار خانم )دیپلم به باال( 
آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در دفتر نمایندگی بیمه دی 
واقع در غفاری 30 در یک شیفت 

کاری نیازمندیم.   
09151652285 - 32454267

فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب بهنام میرشاهی فرزند 
محمد اسماعیل به شماره شناسنامه 1270صادره از 

مشهد مقطع کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی رشته 
ساخت و  تولید صادره از واحد دانشگاهی بیرجند با 

شماره 128813100682 مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند 
 انتهای خیابان آیت ا... غفاری ارسال نماید.

فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب عسل موذن احمدی 
فرزند جلیل به شماره شناسنامه 2450 صادره از 

تربت جام مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر 
نرم افزار صادره از واحد دانشگاهی بیرجند 

با شماره 1092254 مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند - انتهای خیابان 

آیت ا... غفاری ارسال نماید.

سالن زیبایی با کلیه امکانات 
و 5 سال سابقه کار در موقعیت 

مکانی عالی به دلیل مهاجرت 
به فروش می رسد.
09303618900

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید

09151652600-32447110

جابجایی تخصصی با کامیون اتاق بزرگ مسقف 
و مجهز به پتو و ضربه گیر برای سازمان ها ، 

ادارات و شرکت ها 
همراه کارگرهای مجرب و حرفه ای 

با بیش از یک دهه کار / کارگر تنها جهت تخلیه 
و بارگیری اثاثیه منزل / صد در صد تضمینی 
جابجایی یخچال ساید بای ساید به شیوه کامال

فنی و تخصصی 
اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538

برق خورشیدی )22۰-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

به یک نفر نیروی خانم 
جهت پذیرایی در رستوران 
با ظاهری آراسته و روابط 

عمومی باال نیازمندیم.
09906101932

32238566



5
یکشنبه * 27 آبان 1397* شماره 4115

یادمان شهدای استان

» استعمارگران شرق و غرب بدانند که اگر همه مصیبت ها و گرفتاری ها را برای ملت غیور ما فراهم آورید 
که ملت ما را ضعیف و زبون ببینند، این آرزو را به گور خواهند برد« 

“شهید علی اصغر آرامی”

 *رؤسای کالنتری های خراسان جنوبی با نماینده ولی 
فقیه روز گذشته دیدار و گفت و گو کردند.

*کارشناس هواشناسی گفت: دمای هوای استان از به 
طور متوسط سه تا 6 درجه سانتیگراد کاهش می یابد.

*پایش فعال آنفلوآنزای فوق حاد در محدوده اطراف 
زیستگاه های طبیعی مسیر پرندگان مهاجر استان آغاز شد.
* اکبری مدیرکل حفاظت محیط زیست از وجود 3000 
عنوان کتاب تخصصي در کتابخانه اداره کل حفاظت 

محیط زیست خراسان جنوبی خبر داد.
*غنچه مدیر صندوق بیمه کشاورزی گفت: دامداران و 
مرغداران 17 میلیارد ریال از صندوق بیمه طلب داشتند 

که تاکنون این مبلغ واریز شد.
*اولین دانشجوی دکتری علوم ورزشی دانشگاه بیرجند 

برای فرصت مطالعاتی به کانادا اعزام شد.
*مدیرکل کتابخانه های عمومی گفت:  23 هزار متر 
مربع زیربنای کتابخانه داریم و 2 برابر سرانه کشوری 

زیرساخت کتابخوانی در استان وجود دارد.
* سرپرست اداره کل امور عشایر گفت: اعتبارات عمرانی 
حوزه عشایر در سال جاری 96 میلیارد ریال است .
افزایش  راستای  در  گفت:  بیرجند  دانشگاه  *رئیس 
تعامالت علمی، تفاهم نامه همکاری علمی بین دانشگاه 
بیرجند و دانشگاه اوترخت کشور هلند به امضا رسید.
*رئیس پلیس آگاهی از برگزاری آزمون کارگاهی و 

کاراگاه یاری در خراسان جنوبی خبر داد.
* به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد یک میلیارد تومان 
از ابتدای سال تاکنون برای بهسازی سالن آمفی تئاتر 
عالمه فرزان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 

جنوبی اختصاص یافته است.

اخبار کوتاه

خبرهای ویژه

 رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان 
جنوبی گفت: 295 هزار و 899 زائر اربعین از 
خدمات  عراق  کشور  در  استان  های  موکب 
و  نقدی  های  کمک  با  روند  این  که  گرفتند 
غیرنقدی سه میلیارد تومانی مردم محقق شد. 
به گزارش ایرنا، موسی جوینده روز گذشته در 
نشست خبری افزود: با توجه به تبلیغات منفی 

دشمنان و استکبار جهانی برای کمرنگ جلوه 
دادن راهپیمایی میلیونی اربعین حسینی و وجود 
مشکالت اقتصادی ولی اربعین حسینی امسال 
بهتر از سال های گذشته برگزار شد.رئیس ستاد 
بازسازی عتبات عالیات بیان کرد: هر شب 15 هزار 
نفر در موکب استان اسکان می یافتند و در این 
 مدت 149 هزار زائر از خدمات اسکان بهره مند

شدند.وی اظهارکرد: موکب خراسان جنوبی در 
کاظمین نمونه موکبی کامل و همه جانبه بود، 
به طوری که از خدمات نظافتی تا درمانی در آن 
تعبیه شد. جوینده گفت: درمانگاه خراسان جنوبی 
تنها درمانگاهی بود که خدمات دندانپزشکی هم 
در آن انجام می شد.وی از جمع آوری و امحای 
209 تن زباله توسط کارگران شهرداری ها در 

موکب استان خبر داد و گفت: شرکت های گاز و 
آب و فاضالب هم در تامین برق و تهیه آب سرد 
بسته بندی شده برای زائران تالش کردند.وی 
تعمیر کفش، تلفن همراه، عینک، کیف، کالسکه 
نوزاد و خیاطی را از دیگر خدمات موکب داران 
اربعین ذکر کرد و افزود: در این مدت 50 تن آرد 
در نانوایی پخت و 321 هزار و 550 قرص نان 

گرم بین زائران اربعین توزیع شد.
وی بیان کرد: پنج هزار و 966 نفر از خدمات 
فرهنگی بهره مند شدند و 851 هزار لیتر آب در 
اختیار زائران گذاشته شد. جوینده از خدمات کامیون 
داران با توجه به مشکالت پیش رو تشکر کرد و 
گفت: خدمات این قشر در قبال دستگاه هایی که 

شانه خالی کردند، قابل تقدیر است. 

موکب ها به بیش از 295 هزار زائر خدمات داد

دولت ، نمایندگان یا جریانات سیاسی ؛  

مسئول بی ثباتی مدیریت 
دراستان کیست ؟ 

خراسان جنوبی پس از گذشت 5 سال از شروع فعالیت 
دولت تدبیر و امید ، دستخوش تغییرات بسیاری در حوزه 
مدیران عالی بوده است و حضور 4 استاندار می تواند 
رکوردی در بی ثباتی مدیریتی باشد. به گزارش آوا با 
استقرار دولت روحانی ، رشید استاندار دولت احمدی نژاد  
این مسند را به وجه اله خدمتگزار سپرد او نیز پس از  33 
ماه حضور در استان، کرسی استانداری را به سید علی 
اکبر پرویزی از خراسان شمالی واگذار کرد. پرویزی هم 
بیش از 14 ماه نتوانست در خراسان جنوبی حضور داشته 
باشد و پس از اتفاقات سیاسی که برای وی در استان 

افتاد این مسئولیت را به استاندار بعدی داد. 
البته پس از کش و قوس های فراوان و عقب ماندن 
استان به دلیل ناهماهنگی ها بین جریانات مختلف  
استان و علی الخصوص زاویه هایی که نمایندگان 
با پرویزی داشتند محمد مهدی مروج الشریعه ای پا 
به میدان گذاشت که گویا این بار گزینه مورد نظر 
نمایندگان بود. در همین زمینه نماینده بیرجند که 
بارها در نطق های خود انتخاب استانداران را بدون 
نظر نماینده اعالم کرده بود با حمایت از محمد مهدی 
مروج الشریعه تلویحا مسئولیت این انتخاب را پذیرفت. 
عبادی  با اذعان به اینکه نمایندگان این گزینه را از بین 
گزینه های وزارت کشور انتخاب کرده اند از وفاق بین 

نمایندگان و استاندار منتخب سخن  گفت.
هر چند این انتخاب متعارض با سیاست های جوان 
گرایی و  بومی گزینی،  مورد  نظر جامعه  بود  اما به
که  هایی  رسانه  و  رسید  کشور  وزیر  امضای 
زدند  می  نیز  جوانگرایی  و  گرایی  بومی  فریاد 
حال  شدند.  متهم  گوناگون  های  شکل  به 
نیز الشریعه  مروج  دیگر  ماه،   14 فقط  از   پس 
 نمی تواند استاندار خراسان جنوبی بماند و باید کرسی 
خود را به نفر بعدی بدهد تا سه سال باقیمانده از عمر 
دولت روحانی را در استان مدیریت کند. سه سالی که 
شاید باز هم در آن استان بازیچه تغییرات دیگری قرار 
گیرد. یک کارشناس مسائل سیاسی در این زمینه 
به آوا گفت: بی ثباتی و تغییر پی در پی استانداران ، 
خراسان جنوبی را به برزخی بدل کرده است که افق 
روشنی را در آن نمی توان متصور شد. وی افزود: این 
تصمیماتی است که هر چند اعالم می شود فقط در 
قالب مشاوره در حوزه نمایندگان است اما واقعیت چیز 
دیگری است و بنا به شنیده ها متاسفانه نمایندگان  
با  ابزارهایی نظیر تذکر و استیضاح در مجلس بارها  
دولت را در انتخاب ها حتی در سطوح میانی تحت 
فشار قرار داده و به همین دلیل نیز  وزارت کشور 
می  خالی  شانه  خود  های  انتصاب  بار  زیر  از  هم 
جامعه  تا  شود  ایجاد  شرایطی  باید  افزود:  کند.وی 
و افکار عمومی پاسخ خود را در خصوص چرایی و 
مسببین این چالش ها بیابند و در این بین سواالت 
زیادی مطرح است که همیشه بی پاسخ مانده است. 
رسانه  اظهارکرد:  پایان  در  سیاسی  کارشناس  این 
ها باید به سمتی بروند که تمام کسانی که در این 
اتفاقات سهیم هستند هزینه تصمیمات خود را بپذیرند. 
حال با این شرایط باید به این سواالت پاسخ داد که 
مسئولیت این اتفاقات در استان بر عهده کیست؟ آیا 
دولت درباره تغییر پی در پی استانداران پاسخگو است؟ 
آیا عدم وفاق نمایندگان روی یک گزینه بومی که 
همیشه از سوی وزارت کشور اعالم می شده دلیل این 
چالش در استان است؟ آیا  جریانات سیاسی پاسخگو 
خواهند بود؟ آیا گروه هایی که با کنش های سیاسی 
و میدانی خود سعی بر جابجایی و اعمال نظر داشتند 
انتخاب  آیا  بود؟  خواهند  افکار عمومی  پاسخگوی 
بومی و غیر بومی برای نمایندگان و جریانات سیاسی 
فقط در سطح یک بازی است که بر اساس گزینه 
هایشان در هر دوره تنظیم می شود یا باید به عنوان  
اولویتی دائمی در نظر گرفته می شد؟ آیا نمایندگان و 
جریانات سیاسی در انتخاب استاندار جدید مسئولیت 
خود را خواهند پذیرفت.)خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

حوادث 

ورزشی

خراسان جنوبی قطب مقاومت در برابر خشکسالی است
رشد 19 درصد ی جابجایي کاال در استان

بیشترین تصادفات هفته گذشته
 به شکل واژگونی خودرو بود

در  گذشته  هفته  تصادفات  صداوسیما-بیشترین 
محورهای خراسان جنوبی، به شکل واژگونی خودرو 
بود. رئیس پلیس راه استان گفت: هفته گذشته 33 فقره 
تصادف در محورهای استان رخ داد که در اثر آن 2 نفر 
کشته و 47 نفر زخمی شدند. رضایی با بیان اینکه توجه 
نکردن به جلو و تخطی از سرعت مجاز مهم ترین علت 
تصادفات هفته گذشته بود، افزود: خودروهای سواری، 
بیشترین مقصر این تصادفات بودند. هفته گذشته 8 هزار 
و 546 فقره تخلف رانندگی در محورهای استان رخ داد 

که 497 مورد، تخلفات حادثه ساز بود.

دستگیری شکارچیان متخلف در سربیشه

شکارچی  دستگیری  از  سربیشه  انتظامی  فرمانده 
پرندگان کمیاب در این شهرستان خبر داد. مأموران 
فرماندهی انتظامی شهرستان هنگام گشت زنی در 
محورهای فرعی این شهرستان به یک دستگاه پژو 
405 مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند.وی 
افزود: مأموران در بازرسی از خودرو یک قبضه سالح 
شکاری غیر مجاز و الشه سه قطعه پرنده کمیاب که 
به صورت غیر مجاز شکار شده بودند، کشف و یک 

متهم دستگیر شد.

وجود ۸۷۰ هزار نسخه کتاب
 در کتابخانه های  استان

ایسنا-مدیرکل کتابخانه های عمومی از وجود 870 
هزار نسخه کتاب در کتابخانه ها خبر داد. رضایی 
گفت: در حال حاضر 71 کتابخانه فعال شامل 60 
باب کتابخانه نهادی و 11 باب کتابخانه مشارکتی 
در خراسان جنوبی وجود دارد. وی با بیان اینکه 61 
درصد کتابداران زن و 39 درصد کتابداران استان 
مرد هستند، افزود: بیش از 870 هزار نسخه کتاب 
در کتابخانه های استان موجود است که از سال 93 
تاکنون 31 درصد رشد داشته است. رضایی تصریح 
کرد: اکنون 60 عدد تجهیزات شبکه و 225 رایانه در 

کتابخانه های استان فعال است.

دیدار یوسف قوجق نویسنده کشوری
 با اعضای کانون پرورش فکری

دادرس مقدم-یوسف قوجق در نخستین روز از هفته 
کتاب و کتاب خوانی با حضور در نشست دو پنجره با 
جمعی از اعضای کارگاه  های ادبی کانون استان  دیدار 
کرد و شنونده نظرات و نقد یکی از آثارش به نام 
»اللو«  شد. وی پس از شنیدن آثار برخی از اعضای 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان 
بالقوه  نویسندگان  گفت:  داستان،  قالب  در  جنوبی 
بسیاری در این استان وجود دارد و باید از مربیان کانون 
پرورش فکری برای پرورش این استعدادها قدردانی 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل  کرد. 
نوجوانان هم گفت:  دعوت از نویسندگان برای ترغیب 
عالقه مندان به مطالعه است و این مهم کودکان و 
نوجوانان را به نوشتن و خلق آثار بهتر تشویق می کند.

نماینده ولی فقیه درگذشت 
دکتر نوربخش را تسلیت گفت

ایسنا- نماینده ولی فقیه در پیامی، درگذشت دکتر 
تامین  سیدتقی نوربخش مدیر عامل فقید سازمان 
اجتماعی کشور را تسلیت گفت. در متن پیام ایشان 
آمده اینجانب درگذشت مرحوم دکتر سید تقی نوربخش 
را که از خانواده معظم شهدا است به خانواده ایشان و 
همچنین مردم قدرشناس شهرستان های بیرجند و 
قاین تسلیت عرض می کنم و از درگاه خداوند متعال 
برای آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه و برای 
بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نمایم.

کاراته کای خراسان جنوبی 
به تیم ملی راه یافت

زهرا سادات بنائی کاراته کای خراسان جنوبی در 
مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته سبک های آزاد 
بانوان کشور به مدال طال رسید. در این مسابقات که 
25 آبان در سالن کبکانیان تهران برگزار شد، بنائی 
در وزن 60 - بزرگساالن با غلبه بر حریفان کشوری 
در جایگاه نخست ایستاد و به تیم ملی کاراته آزاد 
و  حقگو  طاهره  همچنین  یافت.  راه  ایران  بانوان 
طاهره بخشی از دیگر کاراته کاهای استان خراسان 
جنوبی در وزن 65+ و 60 - موفق به کسب مقام 
سوم شدند.تیم کاراته آزاد بانوان با 23 کاراته کا به 

این مسابقات اعزام شد.

برگزاری مسابقات ووشوی انتخابی استان

برگزاری  به  ووشو  هیئت  عمومی  روابط  مسئول 
مسابقات قهرمانی ووشو رده سنی نوجوانان و انتخابی 
این  گفت:  و  کرد  اشاره  استان  برتر  استعدادهای 
مسابقات جمعه با 52 ورزشکار پسر در قالب 7 تیم 
و 19 ورزشکار دختر در قالب 4 تیم از شهرستان های 
مختلف برگزار شد. نخعی با بیان این که تیم بیرجند 
در هر دو بخش پسران و دختران مقام اول را کسب 
کرد، ادامه داد: نفرات برتر اول آذر به مسابقات المپیاد 

استعدادهای برتر کشور در قزوین اعزام می شوند.

رئیس اتحادیه مرزنشینان با بیان اینکه تاکنون 45 هزار و 780 
نفر در تعاونی های مرزنشین عضو شده اند، گفت: همچنین 
به 54 هزار و 902 خانوار کارت های الکترونیک مرزنشینی 
تحویل داده شد. اسعدزاده در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به 
آخرین وضعیت کارت های الکترونیک مرزنشینان استان 
اظهارکرد: در حال حاضر 57 هزار و 990 خانوار در سازمان 
مرزنشینان برای کارت الکترونیک ثبت نام کرده اند. وی گفت: 
54 هزار و 902 خانوار کارت های الکترونیک مرزنشین به آنها 
تحویل داده شده است.و ی گفت: تاکنون 45 هزار و 780 نفر 
در تعاونی های مرزنشین استان عضو شده اند. اسعدزاده با اشاره 
به مشکالت مرزنشینان افزود: اقالم سهمیه مرزنشینان در 
مرکز کشور بدون در نظر گرفتن موقعیت ها، شرایط خاص و 

نیاز مرزنشینان استان ها به طور یکنواخت تعیین می شود که به 
هیچ وجه صرفه اقتصادی ندارد.وی اظهار کرد: هر مرزنشین 
برای ورود کاالهای مجاز باید قبل از آن معادل آن صادرات 
داشته باشد و به دلیل اینکه بیشتر آنها سرمایه کافی ندارند 
باید مبلغی را برای انتقال پروانه صادراتی به عنوان یارانه به 
تجار بپردازند که این کار خسارتی به مرزنشینان وارد می  کند 
و عالوه بر این سبب گرانی کاالهای وارداتی و کاهش رقم 
صادرات کشور به دیگر کشورها می شود. وی گفت: این 
مشکالت سبب شده تا سهمیه ارزی ساالنه مرزنشینان به 
علت نداشتن صرفه اقتصادی و نیاز جذب نشود و مبادالت 
مرزی که برای کمک به مرزنشینان و بهبود امور معیشتی آنها 

تصویب شده در عمل ناموفق باشد.

ایرنا-مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: 
سرمایه گذاری خارجی جذب شده از ابتدای دولت دوازدهم 
تاکنون 78 درصد در استان رشد داشته است.جعفری گیو 
افزود: میزان سرمایه گذاری خارجی جذب شده از ابتدای 
تشکیل استان تاکنون بیش از 83 میلیون دالر رسیده و در 
مقایسه با ابتدای دولت دوازدهم که رقم آن 46.8 میلیون 
دالر بوده، رشد 78 درصدی داشته است.  وی با اشاره به 
اینکه در 6 ماه نخست امسال 27.8 میلیون دالر سرمایه 
خارجی در استان جذب شده است، اظهار  کرد: این حجم 
سرمایه گذاری مربوط به سه نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی 
بشرویه ، نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی خوسف و پروژه 
شمش فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی خوسف است. وی 

ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون چهار پروژه نیروگاه خورشیدی 
7مگاواتی در سربیشه ، نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی 
در بشرویه، تولید تسمه و نورد گرم فوالد خوسف و تولید 
آلومینیوم طبس مجوز سرمایه گذاری خارجی از وزارت امور 
اقتصادی اخذ کرده که حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب 
برای این پروژه ها 244.2 میلیون دالر است. وی تصریح 
کرد: تعداد پروژه های دارای مجوز سرمایه گذاری خارجی 
استان نیز از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون از6 به 14 پروژه 
رسیده که رشد 133 درصدی را نشان می دهد. وی بیشترین 
حجم سرمایه گذاری خارجی را مربوط به انرژی های تجدید 
پذیر و صنعت و معدن عنوان کرد و گفت: امسال سرمایه 
گذارانی از چین، پاکستان، بلغارستان، آلمان و آفریقای جنوبی 

۴۵ هزار و ۷۸۰ نفر در تعاونی های عضو شدند سرمایه گذاری خارجی ۷۸ درصد افزایش یافت

با مساعدت تولیت آستان قدس رضوی انجام گرفت:

غالمی-با مساعدت و همراهی حجت االسالم 
مجوز  رضوی،  قدس  آستان  تولیت  رئیسی 
به  آبرسانی  برای  تانکر  دستگاه  سه  خرید 
قرارداد  و  صادر  خراسان جنوبی  روستاهای 
و  خراسان جنوبی  استانداری  بین  آن  خرید 

آستان قدس رضوی منعقد گردید.
 به نقل از روابط عمومی استانداری با پیگیری 
استاندار و مساعدت و همراهی حجت االسالم 
رئیسی تولیت آستان قدس رضوی، مجوز خرید 

سه دستگاه تانکر برای آبرسانی به روستاهای  
آن  خرید  قرارداد  و  صادر  خراسان جنوبی 
آستان  و  خراسان جنوبی  استانداری  فی مابین 

قدس رضوی منعقد گردید.
مالکیت این سه دستگاه خودرو به استانداری 
واگذار شد؛ این در حالی  است که مبلغ مورد نیاز 
این خودروها نیز به شرکت خودروسازی واریز 
شده اما تا زمان تحویل این سه دستگاه مقرر 
از اول  گردید 3 دستگاه خودروی استیجاری 

آذر جاری در اختیار استانداری قرار گرفته که 
قرارداد آن بین شرکت آب و فاضالب روستایی 
محوریت  با  رضوی  قدس  آستان  و  استان 

استانداری نیز منعقد گردید.
گفتنی است، این خودروها روز گذشته با حضور 
حسین رجبی، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت 
و  تحویل  استانداری  حقوقی  امور  و  عملکرد 
مقرر شد در آینده ای نزدیک خودروهای نو به 

استانداری تحویل گردد.

اختصاص ۳ دستگاه تانکر آبرسانی به روستاها

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت طبس 
گفت: 2 شرکت با سرمایه گذاری 400 میلیارد 
ریال برای واحد تعمیرات، بازسازی و نوسازی 
لوکوموتیو و واگن راه آهن شرق کشور مجوز 
تاسیس گرفتند. به گزارش ایرنا، زارع نیا افزود: 
شرکت نیروی کشش ریلی پرس با فعالیت در 
واحد تعمیرات، بازسازی و نوسازی لوکوموتیو با 
حجم سرمایه گذاری 250 میلیارد ریال برای 

150 نفر اشتغال مستقیم ایجاد می کند.
وی اظهارکرد: شرکت واگن یدک پیشگام نیز در 
زمینه بازسازی و نوسازی واگن با سرمایه گذاری 

150 میلیارد ریال و اشتغال مستقیم برای 75 نفر 
در طبس فعالیت خواهد کرد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت طبس 
گفت: این شرکت ها با نظر مثبت رئیس سازمان 

صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی توانستند 
مجوزهای تاسیس در زمینه احداث صنایع مذکور 
را در 22 آبان  جاری اخذ کنند. وی افزود: در 
برای  افقی  شرکت  دو  این  فعالیت  صورت 
توسعه صنایع جوار ریلی ایجاد خواهد شد و به 
موازات آن می توان واحدهای ساخت قطعات 
گام  گفت:  نیا  زارع  شود.  احداث  تجهیزات  و 
بعدی اخذ و جانمایی زمین است که جانمایی 
در مجاورت مرکز راه آهن با توجه به ارتباط 
این مرکز با خطوط اصلی و خطوط فرعی ریلی 
است که موافقت های اولیه آن در خصوص 

واگذاری زمین در مجاورت راه آهن شرق کشور 
انجام شده است. وی تصریح کرد: با توجه به 
وجود اداره کل راه آهن شرق در طبس، تنوع 
مواد معدنی از فلزی و غیر فلزی و نقل و انتقال 
راه آهن شرق، وجود 76 درصد  از منطقه  بار 
رویکرد  در طبس،  کشور  زغال سنگ  معادن 
دولت برای جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی 
و صنایع فرآوری مرتبط و همچنین مقرون به 
صرفه بودن استفاده از ناوگان ریلی در حمل و 
نقل بارهای معدنی، فعالیت صنایع جوار ریلی در 

طبس را توجیه پذیر می کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: طرح 
“سینما امید” در شهرهای بدون سینما و با جمعیت 

باالی 20 هزار نفر اجرا می شود.
 به گزارش ایرنا، ناصر نبی زاده در دیدار با نماینده 
شورای  مجلس  در  سربیشه  و  نهبندان  مردم 
اسالمی و فرماندار نهبندان افزود: این طرح در 
برخی شهرستان های استان از جمله شهرستان 
نهبندان می تواند باعث حل مشکالت عدیده ای 
که گریبانگیر این شهرستان به دلیل مشکالت 
مالی است، شود. وی بیان کرد: طرح سینما امید 
با سازه سبک در بوستان های مرکزی شهرهای 
مورد نظر در زمینی به مساحت یکهزار متر مربع 

احداث و در مدت سه ماه بعد از تحویل زمین و 
تهیه نقشه، بهره برداری می  شود.نبی زاده با بیان 
اینکه نهبندان  از شهرستان های پرافتخار استان 
در مسائل فرهنگی، هنری، دینی و ... است، گفت: 
نهبندان  از شهرستان های مهم و تاثیرگذار بوده و 
الزم است در نحوه اجرای فعالیت فرهنگی هنری 

در این شهرستان توجه جدی انجام گیرد.
فرماندار نهبندان نیز در این دیدار ضمن خیرمقدم 
و تشکر، حمایت خود را از اداره فرهنگ و ارشاد 
گفت:  خراسانی  کریمان  کرد.  اعالم  اسالمی 
فعالیت  برای  نهبندان  فرمانداری  مجموعه 
های فرهنگی اهمیت زیادی قائل است و کار 

فرهنگی از اولویت های این فرمانداری است و 
به جد پیگیر خواهیم بود که اعتبارات مناسبی 
را برای ساخت و تکمیل پروژه های فرهنگی 
و هنری در نظر بگیریم.براساس این گزارش 
خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
جنوبی در سفر یک روزه به شهرستان نهبندان 
با امام جمعه، اعضای شورای شهر، شهردار و 
هنرمندان این شهرستان نیز دیدار کرد و شورای 
زاده  نبی  حضور  با  نهبندان  عمومی  فرهنگ 
برگزار شد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد در دیدار 
با هنرمندان نهبندان هم از برگزاری جشنواره 
داد.  خبر  شهرستان  این  در  طنز  شعر  استانی 

را ظرفیتی  نهبندان  نمکزار  تاالب کجی  وی 
امسال  گفت:  و  برشمرد  المللی  بین  و  ملی 
این جشنواره برای دومین سال در سطح ملی 
برگزار خواهد شد که شاهد حضور هنرمندانی 

از سراسر کشور هستیم و امیدواریم با تالش 
همه جانبه و همکاری دیگر دستگاه ها بتوانیم 
گام های موثری در زمینه برگزاری هرچه بهتر 
این جشنواره و معرفی تاالب در کشور برداریم.

2 شرکت سرمایه گذار در صنایع جوار  ریلی طبس مجوز گرفتند

طرح “سینما امید”  اجرا می شود
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برزجی- مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: 
اتصال راه آهن آنتنی فردوس به شبکه ریل سراسری از مبدا 
ایستگاه جزین واقع در محور راه آهن مشهد - بافق به مرحله 
مناقصه رسید. جعفری اظهار کرد: مناقصه راه آهن آنتنی 
فردوس از سمت جزین به طول 75 کیلومتر در حال انجام 

است تا پیمانکار آن مشخص شود. وی افزود: بعد از این که 
پیمانکاران اعالم آمادگی کردند عملیات زیرسازی آن شروع 
خواهد شد که امیدواریم پیمانکار بومی برای آن مشخص 
شود. به گفته وی  18 میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار این 
پروژه در سال 97 بوده که یک میلیارد تومان آن تخصیص 
داده شده است. وی در خصوص راه آهن بیرجند نیز اظهار 
کرد: راه آهن مشهد- بیرجند -زاهدان از ایستگاه یونسی به 
مرکز خراسان جنوبی می رسد که اعتبار بخشی که مربوط به 
بیرجند تا ایستگاه یونسی است از طریق صندوق توسعه ملی و 
قسمت بیرجند تا زاهدان نیز از طریق فاینانس خارجی در حال 
پیگیری است. جعفری با بیان اینکه هر کیلومتر راه آهن باالی 
5 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، ادامه داد: با توجه به افزایش 

هزینه ها باید به دنبال تامین آن از منابع گوناگون بود. 

گروه خبر-اسماعیلی معاون سیاسی استانداری استعفا داد. وی 
در پیامی  عنوان کرد: آنچه را در توان داشتم صادقانه در طبق 
اخالص نهادم و در حوزه ماموریتم علیرغم کاستی ها و موانع 
فراوان از هیچ کوششی جهت بهبود اوضاع، تقویت همدلی، 
توسعه سیاسی و اجتماعی و...فروگذار ننمودم. معاون سابق 
استاندار اظهارکرد: اما با این وجود توفیق بیش از این یار نبود و 
به دلیل مشکالت و تالمات جسمی که بخشی از آن ناشی از 
دوران دفاع مقدس بود با تحمل شداید و ایستادگی و مقاومت 
در این خصوص متاسفانه به توصیه پزشکان از ادامه خدمت 
معذور و مجبور به ترک مسئولیت گردیدم.وی افزود: از لطف و 
محبت همه مردم شریف و مدیران و همکاران محترم کمال 
قدردانی و تشکر را دارم و ضمن خداحافظی از بابت قصور و 
کاستی ها طلب حاللیت و اعتذار می نمایم. اسماعیلی از معدود 

مدیران بومی استانداری خراسان جنوبی و متولد قاین است که 
فقط یک سال در این سمت خدمت کرد.  مروج الشریعه 
استاندار در حکمی »محمدرضا حسنی مقدم« مدیرکل امنیتی 
و انتظامی استانداری را با حفظ سمت به عنوان سرپرست 
معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری منصوب کرد.   

معاون سیاسی استاندار به دلیل بیماری کناره گیری کرداتصال راه آهن فردوس به شبکه ریلی  وارد مناقصه شد
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امام عسكری علیه  السالم فرمودند :
َخیُر إخوانَِک َمن نَِسَی َذنبََک و َذَکَر إحسانََک إلَیِه

بهترین برادر تو کسی است که خطایت را فراموش کند و احسان تو را به خود
 به یاد آورد.   )بحار األنوار ، ج ۷8 ، ص 3۷۹(

شاهزاده های آل سعود فقط باید 
بسوزند و بسازند

تحرکات  به  ایران  پاسخ  درباره  سپاه  کل  فرمانده 
عربستان گفت: پاسخ های انقالب اسالمی در مقابل 
این رژیم عمدتاً غیررسانه ای و غیرعلنی و به صورت 
آن هاست.  برای  دردناک  اما  مخفی  چراغ خاموش، 
ایران هرگاه اراده ای برای پاسخ دادن هم داشته باشد، 
شاهزاده های آل سعود فقط باید بسوزند و بسازند. 

حذف قومیت ها در خط مشی
 جمهوری اسالمی جایگاهی ندارد

با  ملی  دفاع  عالی  دانشگاه  رئیس  وحیدی،  سردار 
تاکید بر اینکه حذف قومیت ها و تضعیف آنها در خط 
مشی های جمهوری اسالمی جایگاهی ندارد، گفت: 
جمهوری اسالمی با بهره گیری از دیدگاه اسالمی 
ترویج فرهنگ  همواره خرده فرهنگ ها و حفظ و 
قومیت ها را امری صحیح و مایه پیشرفت شمرده 
است. البته حذف سنت های نامتناسب هم در اسالم 
دموکراسی  لیبرال  دیدگاه  که  حالی  در  شده  تاکید 
کرد. حذف  صحنه  از  را  قومیت ها  باید  گوید  می 

زمان شکل گیری نظام منطقه ای
 تازه ای فرا رسیده است

 
شکست  از  پس  گفت:  عراق  رئیس جمهور  صالح، 
یعنی  مهم  مسئله  دو  عراق  امروز  داعش،  نظامی 
بازسازی و تقویت ثبات سیاسی را پیش روی خود 
سیاسی،  اقدامات  نیازمند  اهداف   این  تحقق  دارد. 
اصالحی و اقتصاد داخلی است؛ همچنان که نیازمند 
وجود یک فضای منطقه ای باثبات است. زمان آن 
فرا رسیده تا در منطقه ما، نظام منطقه ای تازه شکل 
بگیرد که تأمین کننده منافع ملت های منطقه باشد. 
نقش  برای  باالیی  بسیار  اهمیت  ما  راستا،  این  در 
هستیم. قائل  جدید  منطقه ای  نظام  این  در  ایران 

خدا کارگزاران را به 
راه راست هدایت کند

 
محمد هاشمی، عضو سابق شورای مرکزی حزب 
کارگزاران با اشاره به رسوخ افکار لیبرالیستی در حزب 
کارگزاران گفت: من در کل جریان کارگزاران را دیگر 
تعقیب نمی کنم. خداوند به راه راست هدایت شان کند. 

شرایط امروز خطیر است 
اما خطرناک نیست

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان با 
بیان دنیا آبستن حوادث جدید است، گفت: در آستانه 
امروز  اسالمی،  انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین 
امروز  شرایط  هستیم؛  خاصی  حرکت های  شاهد 

خطیر است، اما خطرناک نیست.

تماس سّری ریاض با تهران 
درباره جنگ یمن  

محبوبه نیاورانی، فعال رسانه گفت: تماس سری با 
ریاض. امیرعبداللهیان گفته؛ بعد از گذشت ده ماه از 
جنگ یمن، یک واسط به وزارت خارجه زنگ زد که 
از سوی محمد بن سلمان حامل پیام است. پیام این 
بود که به طور سری با حوثی ها می خواهند گفتگو 
کنند.ما هم برای جلوگیری از خونریزی مردم یمن 
حاضر شدیم این کمک را به سعودی ها انجام دهیم.

براي کشورم متاسفم که چهره
 مضحکي به خود گرفته است  

جان کری، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا در پاسخ 
به این سوال که احساس او در مورد پایمال شدن 
ترامپ چیست،  به دست  اوباما  دستاوردهای دولت 
مطمئن  آن  از  و  است  من  احساس  این  گفت: 
برای  می خورم،  تاسف  جهان  برای  من  هستم. 
کشورم متاسفم که چهره مضحکی به خود گرفته 
است. در تمام زندگی ام می دانستم که سیاست کار 
اگر  که  دارد  وجود  فرودهایی  و  فراز  است.  سختی 
آورد. نخواهی  دوام  کنی،  شخصی سازی  را  آن ها 

برخی به این فکر هستند که دین 
را به رفراندوم بگذارند  

و  آموزشی  مؤسسه  رئیس  یزدی،  مصباح  ا...  آیت 
پژوهشی امام خمینی)ره( گفت: االن بعضی به این فکر 
هستند که دین را رفراندوم کنند. اگر مردم رأی دادند 
که نیازی به والیت فقیه نیست. االن اوضاع و شبهات 
این است. برای رفع این مشکالت باید در مبانی حقوقی 
کار کرد که چه نیاز است همه چیز را به رفراندوم 
بگذاریم. این اوضاع فعلی است و برای این مسائل باید 
آماده شد. اگر آماده نشویم باید فاتحه دین را خواند.

حرف های ظریف درست است

و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  مهرداد الهوتی، عضو 
محاسبات، با اشاره به انتقادات علیه وزیر امور خارجه 
درباره پولشویی گفت: من حرف ظریف را درست می 
دانم. کسانی که از حرف ایشان نگران هستند، دلیلیش 
را بگویند که چرا نگرانند؟ ما به دنبال وضع قانون برای 
مبارزه با پولشویی هستیم که هرکسی پولشویی کرد 
باشد و چه شخص. نهاد  کنیم، چه  برخورد  آن  با 

ظریف آنقدر متحمل فشار شد که به سیم آخر زد

خرم، سفیر اسبق ایران در مقر اروپایی سازمان ملل 
گفت: شاید ظریف طی مدت اخیر آنقدر متحمل فشار 
شده که به سیم آخر زده و آن صحبت ها را بیان کرده 
است. طی سال های اخیر گه گاه اخباری را می شنویم 
که پول های کثیف در انتخابات خرج می شود، یا آنکه 
3 هزار میلیارد دالر یا فالن حجم از طال و ارز از کشور خارج شده است همه 
اینها سواالتی را برای مردم ایجاد می کند که چگونه این کارها ممکن است. 

دالر آمریکا قوی تر از سفارتخانه برایشان کار می کند

به  اشاره  با  یقین  اندیشکده  رئیس  عباسی،  حسن 
را  کاغذ  االن  آمریکا  ارزی کشور گفت:  مشکالت 
با چاپ دالر طال می کند. همان گونه که رهبری 
تاکید کردند ما باید کشور را از جادوی پولی و دالر 
را در حیات  آقایی و سروری دالر  خالص کنیم و 
اقتصادی کشور بشکنیم. این حکم حکومتی بوده ولی چه کرده اند؟ آمریکا 
امروز در ایران سفارت خانه ندارد ولی دالر که قوی تر از سفارتخانه است را دارد.

ذوالنور، رئیس کمیته هسته ای مجلس 
با اشاره به تعلل اتحادیه اروپا برای 
ایجاد کانال مبادله مالی با ایران،گفت: 
زمانی که ترامپ اعالم کرد از برجام 

از  تعدادی  و  بنده  می شود  خارج 
نمایندگان طرحی برای مقابله با این 
اقدام رئیس جمهور آمریکا تدوین و با 
86 امضا تقدیم هیئت رئیسه کردیم. 
اینکه در این طرح  بر  تاکید  با  وی 

ذکر شده اگر اروپایی ها تضمین های 
الزم پس از خروج آمریکا از برجام 
را ارائه نکنند دولت باید در 5 محور 
فعالیت خود را افزایش دهد، ادامه داد: 

باید پروتکل  این طرح دولت  طبق 
الحاقی که داوطلبانه در حال اجرای 
آن هستیم را به حالت تعلیق درآورد. 
همچنین طبق این طرح باید ساخت 
نیاز  متناسب  و نصب سانتریفیوژها 

طرح  این  شود.طبق  انجام  کشور 
باید غنی سازی اورانیوم و تولید آب 
سنگین در حد نیاز کشور انجام شود و 
خروج از )NPT( نیز از سوی دولت 
بررسی شود. ذوالنور افزود: اروپایی ها 
برای  مالی  کانال  که  شدند  متعهد 
ارتباط با ایران برقرار کنند. با توجه به 
اینکه ایران اقدامات مورد نظرشان را 
انجام داده باید شرایط همکاری مالی 
سازی  عادی  آنها  سوی  از  پولی  و 
شود. وی با تاکید بر اینکه اروپایی ها 
موجود  موانع  سریع تر  هرچه  باید 
بر سر ایجاد کانال مالی با ایران را 
مرتفع کنند،گفت: مشکالت داخلی 
اروپایی ها نباید مانع از انجام تعهدات 
شان شود. از آنها انتظار می رود که 
حل  را  کانال  این  میزبانی  مشکل 
کشور  فالن  که  بهانه  این  و  کنند 
میزبانی را نپذیرفته، مقبول نیست.

مشکالت داخلي اروپایي ها نباید مانع از انجام تعهدات شان شود

امور  وزیر  سیاسی  معاون  عراقچی، 
خارجه در پاسخ به این پرسش که 
در صورتی که سرانجام اروپا در برابر 
خواسته های ترامپ تسلیم شود، ایران 
چه اقداماتی را در پیش خواهد گرفت، 
بیان کرد: ما هنوز به آن نقطه نرسیده 
جمهوری  های  دستگاه  ولی  ایم 
اسالمی ایران برای همه سناریوهای 
احتمالی پیش بینی  الزم را به عمل 
 ، آنها  از  هرکدام  برای  و  اند  آورده 
اقدام الزم را در زمان خودش خواهیم 
کرد. وی تاکید کرد: ما هنوز به نقطه 
قطع کامل امید از اروپا نرسیده ایم. 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
کارشناسان معتقدند ایران برای برون 
رفت از وضعیت فشار باید به استفاده 
از ارز دیجیتالی، استفاده از اس پی  اف 
اس روسیه به جای سوییفت و ایجاد 
بورس نفت روی آورد، اظهار کرد: ما 

راهکارهای زیادی را برای مقابله با 
تحریم ها بررسی و پیش بینی  کرده 
ایم و همکاران مان در دستگاه های 
اقتصادی دولت، کارگروه هایی  دارند 

که مشغول کار بر روی همه ایده ها 
 و بررسی راه حل ها هستند. عضو 
تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در 
مورد آخرین وضعیت ایجاد و  استقرار 
مکانیسم ویژه مالی اتحادیه اروپا )اس 

پی  وی( گفت: این یک واقعیت است 
که آمریکایی ها در حال تهدید اروپایی 
ها هستند که اگر بخواهند با ایران 
برای مقابله با تحریم ها کار بکنند ، 

آنها را تحریم خواهند کرد. این خالف 
حاکمیت کشورهای اروپایی است و 
فکر می  کنم اروپایی ها باید تصمیم 
بگیرند برای حفظ حاکمیت و اعتبار 
خودشان اقداماتی را اتخاذ کنند یا نه.

ما هنوز به نقطه قطع کامل امید از اروپا نرسیده ایم

سران سعودی به »خائن الحرمین« تبدیل  شدند

محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری 
نفتی  دالرهای  داعش  پیدایش  زمینه های  گفت: 
سعودی است. باید سیاستی را دنبال کرد که جوانان 
کشورهای غربی اسالم را از منبع اصلی آن دریافت 
کنند، امروز سران سعودی غرق در فساد و شهوت رانی 
انجام  یمن  به ویژه  اسالمی  امت های  بین  و جنایت های وحشیانه ای  بوده 
می دهند، سران سعودی در وضعیت کنونی به خائن الحرمین تبدیل  شده اند.

مدال طالی زهرا سادات بنائی کاراته کای استان در مسابقات انتخابی تیم ملی کاراتهبازدید دانش آموزان نمونه مصلی نژاد از دانشگاه بیرجنداحداث سقاخانه برداشت آب شیرین در شهر بیرجند

 آگهی مزایده امالک     تاریخ انتشار: 1397/08/27
سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان جنوبي در نظر دارد: تعدادي از امالك و مستغالت مشروحه ذيل )حق السهم خود( را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد. متقاضيان محترم 
مي توانند از تاريخ 97/08/20 الي 97/09/03 همه روزه از ساعت  8/00  صبح لغايت 14/30 به استثنای ايام تعطيل جهت اخذ اطالعات و بازديد از محل و دريافت فرم شركت در مزايده و 
ارائه پيشنهادات خود به سازمان همياری شهرداری های استان خراسان جنوبي واقع در بيرجند - خيابان غفاری - خيابان ياس -پالك 45 و برای واحدهای مجتمع طالی سرخ قاين عالوه 
 بر سازمان می توانند به شهرداری قاين نيز مراجعه نمايند . همچنين از طريق آدرس اينترنتی www. sk-hrm.ir اسناد مزايده را دريافت نمايند. تلفن تماس :81 - 32341280 - 056

1.اخذ پاكت های پيشنهادی بهمراه اصل فيش واريز نقدی به ميزان 5% قيمت پايه ملک مورد نظر طبق فرم شرايط شركت در مزايده همه روزه در ساعات تعيين شده قابل انجام است. 
2.بازگشايی پاكت های پيشنهادی درمحل سازمان همياری شهرداری های خراسان جنوبي روز دو شنبه مورخ 97/09/05 ساعت 10 صبح طبق برنامه زمانبندی شده انجام خواهد شد .

3. شرايط فروش هريک از واحدهای تجاری مجتمع طالی سرخ قاين 50% نقد و الباقی طی 15 قسط مساوی می باشد  و مابقی امالك مزايده به صورت نقدی دريافت خواهد شد . 
4. پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و امضای پشت و روی فرم تقاضا ضروری است .

5. هزينه محضر )حق الثبت ، حق التحرير و انتقال( به عهده خريدار می باشد.
6. اخذ اطالعات از محل سازمان و بازديد از امالك الزم و ضروری می باشد. بديهی است در صورت عدم بازديد و اخذ اطالعات الزم مسئوليتی متوجه اين سازمان نخواهد بود .

7. هزينه های برگزاری مزايده  به عنوان هزينه های مزايده نقداً از برندگان دريافت خواهد گرديد .
8. كليه مراحل انتقال و تنظيم اسناد بر عهده خريدار می باشد. 9. سازمان در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار است.  10. رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت الزامی است.

آدرس قطعه/ پالک ثبتیردیف
متراژ

)مترمربع(
نوع ملک 

کاربری
میزان 
مالکیت

قیمت نقدی 
)ریال(

قیمت فروش 
اقساطی

692.500.000734.050.000ششدانگ واحد-تجاري13/85قاین-مجتمع طالی سرخ - 2695 فرعی از اصلی 1266 مفروز و مجزی از 2616 قطعه 45 طبقه همکف1

1.164.600.0001.234.476.000ششدانگ واحد-تجاري25/88قاین- مجتمع طالی سرخ -2682 فرعی از اصلی 1266 مفروز و مجزی از 2616 قطعه 32 طبقه همکف2

513.825.000544.654.500ششدانگ واحد-تجاري15/81قاین- مجتمع طالی سرخ - 2668 فرعی از اصلی 1266 مفروز و مجزی از 2616 قطعه 18 طبقه زیرزمین یک3

409.475.000434.043.500ششدانگ واحد-تجاري14/89قاین-مجتمع طالی سرخ - 2660 فرعی از اصلی 1266 مفروز و مجزی از 2616 قطعه 10 طبقه زیرزمین یک4

441.100.000467.566.000ششدانگ واحد-تجاری16/04قاین-مجتمع طالی سرخ - 2662 فرعی از اصلی 1266 مفروز و مجزی از 2616 قطعه 12 طبقه زیرزمین یک5

642.600.000681.156.000ششدانگ واحد-تجاری21/42قاین-مجتمع طالی سرخ - 2659 فرعی از اصلی 1266 مفروز و مجزی از 2616 قطعه 9 طبقه زیرزمین یک6

********6.737.500.000ششدانگ زمین-مسکونی269/5بیرجند- خیابان سمن 12 نبش نسترن 3 - 498 فرعی از اصلی 272 مفروز و مجزی از 6 فرعی7

********1.980.000.000ششدانگ زمین-تجاری60بیرجند- بلوار شهید صیاد شیرازی - 387 فرعی از اصلی 781 مفروز و مجزی از 349 قطعه 818

مالحظات: كليه واحد های مجتمع تجاری طالی سرخ  مجاز به استفاده از 3 دستگاه اسانسور موجود و پاركينگ مشاع به مساحت 1319 متر مربع و مشاعات در طبقه همکف 362.75 متر مربع و در طبقه زير زمين 424.54 
 متر مربع و در طبقه اول 120.56 متر مربع می باشد، واحد های تجاری دارای امتياز برق مجزا و آب و گاز مشترك می باشد. هزينه های پروانه ساختمانی زمين مسکونی خيابان سمن به ازای 7 سقف ) شهرداری و تامين اجتماعی ( 
پرداخت شده است و پرداخت هزينه های طراحی نقشه در 7 سقف كه توسط سازمان انجام و تهيه شده است و همچنين هزينه های نظام مهندسی بر عهده برنده مزايده می باشد كه در صورت عدم 

پرداخت ، سازمان اختيار دارد نسبت به ضبط سپرده و ابطال مزايده يا واگذاری آن به شخص بعدی اقدام نمايد.

اداره كل راه و شهرسازی استان در نظر دارد: به استناد ماده 22 الحاقي قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت يک قطعه زمين با كاربری تفريحي 
گردشگري در شهر بيرجند را به فروش برساند. متقاضيان محترم دارای موافقت نامه اصولی معتبر از مراجع ذيربط می توانند جهت بازديد و اخذ فرم 

شرايط خاص عرضه زمين از تاريخ 97/8/27 لغايت 97/9/8 به اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی مراجعه و مدارك ذيل را در مهلت تعيين 
شده از طريق پست سفارشی يا تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه ساعت 13 به دبيرخانه اداره كل به آدرس : بيرجند، بلوار شهيد آوينی، ميدان راه و 
شهرسازی، اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی، ساختمان مركزی ارسال و يا تحويل نمايند. 1- مدارک مورد نیاز : الف( فرم تقاضاي 

شركت در آگهي  ب( موافقت نامه اصولی معتبر تائيد شده از مراجع ذيربط ج( فرم تکميل شده شرايط خاص عرضه زمين و تعهد اجرای طرح در مهلت 
مندرج در قرارداد  د( ارائه مدارك مثبته مبنی بر توان مالی جهت اجرای پروژه  هـ( فيش واريزي بابت سپرده شركت در فراخوان به حساب شماره 
2173712100001 بانک ملي )سيبا غير قابل برداشت تمركز وجوه سپرده ( به نام اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي بديهيست در صورت 
انصراف متقاضي سپرده واريزي ضبط خواهد شد. در صورتی كه متقاضی شخص حقوقی باشد ارائه كليه مدارك ثبت شركت تصوير اگهی روزنامه 

رسمی و آگهی آخرين تغييرات برای اشخاص حقوقی و گواهی نمونه امضای مديران صاحب امضا نزد دفاتر اسناد رسمی الزامی است .2-كليه هزينه 
هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ،هزينه آماده سازي ، انتشار آگهي، عوارض شهرداري و ماليات متعلقه و ...كالً به عهده خريدار مي باشد. بازگشايی پاكات 

راس ساعت 9 روز شنبه مورخ 97/09/10 در محل اداره كل انجام خواهد شد.
مشخصات زمین 

شمارهکاربری
 پالک ثبتی

مساحت
)مترمربع(

مبلغ کل  بهای   زمین 
بدون هزینه آماده سازی

مبلغ سپرده شرکت در 
فراخوان )%5( 

آدرس
 ملک

مرجع صدور موافقت 
اصولی

تفریحي 
گردشگري

  233/10/12
اصلی بخش 

2بیرجند
6512/41

6.512.410.000
ریال

 325.620.500
ریال         

بیرجند  
  منظریه ، ابتداي 
جاده حسین آباد 

اداره کل میراث فرهنگي، 
صنایع دستي  و گردشگري 

خراسان جنوبي

آدرس دریافت و ارسال مدارک : بلوار شهید آوینی- میدان راه و شهرسازی- روبروي صداوسیما- اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان 
جنوبی- ساختمان مرکزی-کد پستی 9717434757

اداره ارتباطات واطالع رساني  اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

  اطالعیه عرضه  یك قطعه زمین با کاربري تفریحي گردشگري در حریم شهربیرجند- اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی


